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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

48e jaargang - mei 2022

Nieuwe plaatselijke commissie 
kerk Garmerwolde

Vijf leden, vijf vaardigheden

Na heel veel jaren vond de plaatselijke com-
missie van de kerk in Garmerwolde het tijd 
voor vers bloed: nieuwe mensen, nieuwe 
energie en nieuwe ideeën. Om nieuwe 
 leden te werven werd in juni vorig jaar in 
samenwerking met Annemarie Bembom 
van de Stichting Oude Groninger Kerken 
een informatieavond belegd. Anki Boekholt 
en Herman Groothuis meldden zich aan, al 
snel gevolgd door Annelies Sturing. Ruud 
 Delissen werd erbij gevraagd. De vijfde per-
soon, Herman Dijksterhuis, woont als enige 
niet in Garmerwolde. 

De taken zijn als volgt verdeeld: Annelies (pen-
ningmeester), Herman G. (voorzitter), Ruud 
(secretaris) en de algemene leden Anki en 
 Herman D. Ieder brengt zijn eigen kennis en 
vaardigheden mee, het is nog even aftasten wat 
er allemaal kan en moet.

Bouwkundige achtergrond
Herman Dijksterhuis is sinds 1 januari met ver-
vroegd pensioen en woont in De Hunze. Dat is 
weliswaar niet in het dorp, maar wel in dezelfde 
gemeente. ‘Ik ben al jaren lid van de Stichting 
Oude Groninger Kerken, heb belangstelling 
voor oude gebouwen. Het dorpsaspect spreekt 
me ook aan en iets organiseren is altijd leuk.’ 
Herman heeft een bouwkundige achtergrond en 
let op gebreken, onderhoud. Zo begeleidt hij de 
terugplaatsing van het haantje op de toren. ‘Ik 
ben 42 jaar bij een ingenieursbureau aan het 
werk geweest, als tekenaar en constructeur 
(berekeningen). Het bureau is ook betrokken 
geweest bij de berekening van de toren.’

Schoonmaken
Anki Boekholt komt uit het mbo-onderwijs, met 
name de inburgering van nieuwkomers. ‘Ik doe 
mee omdat ik de kerk heel mooi vind en zo’n 
prachtig monument goed gebruikt moet worden: 
concerten, tentoonstellingen …. Ik wil graag een 
festivalletje met talenten uit het dorp, samen met 

De nieuwe plaatselijke commissie voor de kerk Garmerwolde 
V.l.n.r. Herman Dijksterhuis, Ruud Delissen, Anki Boekholt, Annelies Sturing, Herman Groothuis 
(foto Margriet de Haan)

Thesinge. Ik hou erg van schoonmaken: wc’s 
schoonmaken en het stof van de banken vegen. 
Die kalk blijft stoffen en die vleermuizen blijven 
uitwerpselen produceren ...’

Klokkenluider
Ruud Delissen was tot zijn pensionering werk-
zaam als verpleegkundige bij het UMCG. ‘Ik ben 
gevraagd door Hannie Havenga omdat zij weet 
dat ik van geschiedenis houd. Die kerk is van 
1250, mijn familie gaat terug tot 1255. Dat heeft 
een neef uitgezocht. We zijn dus bijna even oud. 
De fresco’s dateren uit de 16e eeuw, het orgel is 
uit de 19e eeuw en de kansel uit 1740. Die 
geschiedenis vóel ik als ik door de kerk loop.’ 
Ruud heeft inmiddels ervaring met het luiden 
van de torenklok. ‘Die luiken voor de galmgaten 
gaan open, maar de galmgaten zelf zijn te klein. 
Binnen is het een hoop lawaai, maar buiten de 
toren kun je de klok haast niet horen.’ Dat luiden 
doe je niet zomaar, het is aan bepaalde regels 

gebonden. Bij rouw is het bim-bim, anders bim-
bam; en bij gevaar klinkt het onregelmatig.

Historie
Herman Groothuis had een drukke baan als 
directeur bij de IND (Immigratie- en Naturalisa-
tiedienst), en later als gemeentesecretaris. ‘Nu 
ik met pensioen ben, wil ik graag iets doen voor 
het dorp. Ik ben geïnteresseerd in de historie. 
Onder een plavuis in ons huis lag een kistje met 
een oude schat: oude munten van Willem I. 
Over de herkomst gaan verschillende verhalen, 
maar dat geld is er vast niet op een eerlijke 
manier gekomen. Het verhaal gaat dat het huis 
dat er vroeger stond, werd gebouwd in 1832 
voor iemand die niet in het dorp mocht wonen. 
Ooit woonden er arme mensen; ik heb eens een 
man gesproken die er als kind in een gezin met 
dertien kinderen woonde. In twee kamertjes ... 
Hij kon zich niet herinneren dat ze ooit hadden 
gezeten.’
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Organisatie van activiteiten
Annelies Sturing, het jonkie van de groep, is een 
actief persoon. Zij is betrokken bij de organisatie 
van activiteiten voor kinderen in Garmerwolde 
en Thesinge en was een van de breinen achter 
het Escape Dorp Garmerwolde. Ze is de contact-
persoon van ‘Veur Aaltied’, een theatervoorstel-
ling in en rond de kerk op 8 en 9 oktober. Iedere 
dinsdagavond wordt er gerepeteerd.

Zomaar wat punten die tijdens het interview met 
de nieuwe commissie ter sprake kwamen:
-  De kerk biedt onderdak aan de Schoolkerk, 

maar blijft beschikbaar voor het dorp. Denk aan 
rouw en trouw, de kerstnachtdienst en het klok-
smeren. Ook kerkdiensten blijven mogelijk.

-  Er is inmiddels een nieuwe uitbater voor het 
ontvangstgebouw gevonden. De nieuwe naam 
luidt: Inspiratiecafé OSO (Ons Schoolkerk Ont-
vangstgebouw). Een plek waar mensen zich-
zelf mogen zijn, zichzelf mogen ontdekken en 
ontwikkelen. (Zie ook het artikel verderop in 
deze krant.)

-  In de kerk liggen virtuele brillen. Als je naar 
boven kijkt, is het een prachtig gezicht, maar 
naar beneden kijk je in de diepte en moet je 
oppassen dat je niet valt! Eigenlijk moet er een 
waarschuwingsbordje bij komen. Er is sinds 
kort ook een VR-bril presentatie in de toren voor 
mensen die de trap niet op kunnen of durven.

-  Van april tot eind oktober zet een vrijwilliger (er 
is een grote groep) elke dag de deur van de 
kerk open voor bezoekers. De kerk is geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Er komen onder ande-
ren mensen langs die het Jacobspad volgen; 
de kerk staat ook in de Michelingids.

Herman Groothuis heeft de deuren van de kerk geopend (foto Margriet de Haan)

Het Van Oeckelenorgel 
Op de jaarlijkse Noordelijke Orgeldag in mei 
spelen organisten uit allerlei windstreken op 
meerdere orgels in de provincie. Op die dag, 
maar ook door het jaar heen is het Van Oecke-
lenorgel in de kerk van Garmerwolde een gewild 
instrument. Een orgel moet regelmatig worden 
gebruikt om in goede staat te blijven. In het ver-
leden speelde de heer Pelleboer er geregeld op; 
ook nu wordt het orgel weer frequent bespeeld.

Tot slot
Herman G.: ‘Het loopt best goed en we hebben 
al een paar keer een volle kerk gehad. Met lie-
deren van Schubert, barokmuziek, koor, orgel-

muziek met zang en dergelijke en we zijn bezig 
met een muziektheater van en door het dorp 
waarvoor subsidie is gekomen.’ Om misverstan-
den te voorkomen: de plaatselijke commissie 
gaat over het gebouw en is niet van de kerkelijke 
gemeente. De leden zijn de ogen en oren van de 
eigenaar, de Stichting Oude Groninger Kerken. 
Ruud: ‘We zijn geheel vrij in het organiseren, 
niets doen is ook goed. We moeten natuurlijk 
wel rekening houden met de activiteiten van de 
Schoolkerk. De toren is van de stichting, daar 
hebben we geen bemoeienis mee.’ Anki moet er 
niet aan denken dat ze die ook schoon zou moe-
ten maken …

Hillie Ramaker-Tepper

Afscheidsreceptie vorige commissie

Op 24 maart is afscheid genomen van de 
vorige Plaatselijke commissie, bestaande uit 
Kees Brak, Anne Benneker, Hannie Havenga 
en Frouwke de Vries. Niet op de foto Albert 
Gerding en Albert-Jan Klein Ikkink. 
(foto Thea Bouchier)

Onze prachtige kerk is eigendom van de Stich-
ting Oude Groninger Kerken. De stichting heeft 
wel zo’n honderd kerken in bezit en veel kerken 
hebben een plaatselijke commissie die zorg-
draagt voor het gebouw en allerlei activiteiten in 
en rond de kerk kan organiseren. 

Garmerwolde heeft een heel actieve commissie 
gehad. Deze bestond uit Kees Brak, Anne Ben-
neker, Albert Gerding, Hannie Havenga, Albert-
Jan Klein Ikkink en Frouwke de Vries. Zij hebben 
de afgelopen zestien (!) jaar de plaatselijke com-
missie gerund, gezorgd voor het kerkgebouw en 

ook veel activiteiten georganiseerd. De jaarlijkse 
kerstnachtdienst en het kloksmeren natuurlijk, 
maar ook boekenmarkten, concerten en theater-
optredens. 

De afgelopen twee jaar kon er vanwege corona 
niks gedaan worden. En na zo veel jaren vond 
de commissie het tijd dat anderen het stokje 
overnamen. De nieuwe commissieleden vonden 
dat de oude leden niet met stille trom mochten 
vertrekken en organiseerden samen met de 
stichting een afscheidsreceptie die druk werd 
bezocht. De nieuwe commissie bood een mag-
nolia aan die voor de toren werd geplant als 
herinnering aan het vele werk dat de commissie 
de afgelopen jaren heeft gedaan voor de kerk en 
het dorp.

Herman Groothuis
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Op 10 april won Trudy Oosterhuis de publieks prijs van het Hendrik de 
Vriesstipendium. De prijs bestaat uit een geldprijs van duizend euro. 

Trudy is beeldend kunstenaar en woont aan de G.N. Schutterlaan 22. Ze 
heeft een atelier in de boerderij van de familie Oosterhuis (geen familie) aan 
de Lageweg. Trudy werd al in 2021 geno mineerd voor haar inzending in de 
categorie Beeldende Kunst. Haar idee was om voor een openbare ruimte 
of een buitententoonstelling drie grote zuilen van klei te maken. ‘Stel je 
voor dat je ergens loopt en daar drie zuilen van klei ziet. Je staat niet altijd 
stil bij de klei onder je voeten. In zuilvormen krijg je die klei op een andere 
manier gepresenteerd.’ De keuze voor het werken met klei komt niet 
zomaar uit de lucht vallen: Trudy is geboren en getogen op de klei van 
Hornhuizen. 
De prijs van duizend euro is bedoeld als stimulans. Met het geld kunnen 
de zuilen niet gerealiseerd worden. Trudy zou zich graag wat meer willen 
verdiepen in wat er in de directe omtrek in de bodem zit. Ook om meer 
over de achtergrond te weten van bijvoorbeeld de klei waarmee zij werkt. 
Laatst nog sprak ze een geoloog over de aardlagen hier in de omgeving 
en dat wekte meteen haar interesse.
Zij kreeg de meeste stemmen van het publiek en is blij met de prijs. Maar 
met de aandacht die het winnen van zo’n prijs teweegbracht, voelde zij 
zich soms wel wat ongemakkelijk. ‘Je wilt heel graag dat je werk gezien 
wordt en je boodschap overkomt, maar alle belangstelling daaromheen, 
het hoort er wel bij hoor, maar toch. Het gaat mij ook niet zozeer om mij 
als maker. Het gaat mij om het materiaal, de klei in dit geval.’ 
Alleen al de nominatie heeft veel publiciteit opgeleverd en heeft misschien 
geholpen bij het verkrijgen van haar nieuwe baan. Ze is onlangs aan-
genomen als coördinator van een vrij nieuwe opleiding Ruimtelijke Vorm-
geving aan het Noorderpoortcollege. Een uitdagende baan met nog veel 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

Trudy Oosterhuis uit Thesinge wint publieksprijs

Trudy in haar atelier met aan de wand een vijftal kunstwerken van 
Groninger klei en op de tafel miniatuurzuilen van hetzelfde natuurlijke 
materiaal (foto Koos van de Belt)

Maar naast haar nieuwe baan wil ze ook haar kunstenaarschap blijven 
ontwikkelen. Wie weet! Mochten wij in de toekomst ooit zuilen van klei zien 
staan ergens buiten of in de openbare ruimte dan verwonderen we ons 
wellicht over het materiaal waar wij dagelijks overheen lopen en misschien 
nooit echt naar omgekeken hebben.
 

Irene Plaatsman 

De Ommetjes-werkgroep heeft in het afgelopen jaar in overleg met 
grondeigenaren meerdere opties voor een ommetje rondom Thesinge 
onderzocht. Een van de opties is: Kleintje Klunder, een paadje vanaf de 
ijsbaan naar de Lageweg langs de randen van het weiland en de akkers. 
Van dit plan is een schets gemaakt om u een indruk te geven hoe het 
eruit kan gaan zien. Het exacte tracé, de aanleg en de openstelling 
worden bepaald door de grondeigenaren en gebruikers in afstemming 
met de gemeente en het waterschap. 
Het grondwerk voor de aanleg van het terrein is inmiddels grotendeels 
klaar, een deel van het perceel wordt ‘plas-dras’. Daar omheen zal het 
paadje lopen over een lichte verhoging zodat het beter begaanbaar 
wordt. Bas Hoorn (zie www.bas-biodiversiteit-bij.nl) werkt ondertussen 
aan een plant- en zaaiplan voor de inrichting van het resterende deel.  
Wij hopen dat het ommetje in de loop van dit jaar opengesteld kan 
worden voor wandelaars. 

Marinus Vermue

Update project Ommetjes Thesinge

De schets van de landschapsarchitect.Op thesinge.com kun je op deze 
schets inzoomen

Vrienden van de eetlust!
Net als elf voorgaande jaren zal ook dit jaar 
de traditie van het Lopend eten in  Thesinge 
worden voortgezet, en wel op zaterdagavond 
1 oktober 2022. De formule van Lopend Eten 
vindt alom steeds meer weerklank, maar er is 
maar één echte: die van Thesinge!

De tijd gaat snel, en daarom willen wij nu al  wijzen 
op het inschrijfformulier dat deze zomer huis aan 
huis zal worden verspreid. Dat zal begin septem-
ber gebeuren, wanneer iedereen terug is van 

Lopend Eten in Thesinge 2022: voor de twaalfde keer
vakantie. Daarna zullen wij alle gegevens verwer-
ken, de deelnemers op de hoogte stellen van hun 
zorgtaken en de laatste informatie verstrekken. 
Voor de vele nieuwe deelnemers: op het inschrijf-
formulier staat in detail uitgelegd wat de bedoe-
ling is van Lopend Eten en wat je kunt doen om 
eraan deel te nemen. Als je daar niet op kunt 
wachten, loop dan even bij ons langs of bel ons.
Het experiment van de laatste jaren, om de nazit 
niet in Trefpunt te laten plaatsvinden, maar na het 
dessert in de diverse huiskamers, blijkt een vol-
treffer. Het was oergezellig en hier en daar bleef 

het nog lang onrustig in het dorp. Zo mogen wij 
het graag horen! Ook dit jaar roepen wij iedereen 
op er weer een dolle boel van te maken.
De organisatie van de actie Lopend Eten, zoals 
bekend een hoogtepunt in het Thesinger uit-
gaansleven, wenst u een stralende zomer, een 
ontspannende vakantie en tot ziens aan tafel op 
1 oktober.
 

Christien Huizinga/ Ton Heuvelmans
G.N. Schutterlaan 29, Thesinge

050 302 2001/ 06 13 132 031
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Tiki-taka voetbal

Zondagmiddag 24 april speelde het Team van Amputatievoetbal 
Nederland een oefenwedstrijd tegen de GEO OldStars (Walking Foot-
ball) op het sportpark in Garmerwolde. 

De veldspelers van Amputatievoetbal Nederland missen (een deel van) 
een been, ze bewegen zich voort met krukken. De keeper mist (een deel 
van) een arm. Het team bestaat uit spelers van verschillende leeftijden en 
achtergronden. De voetballers van Amputatievoetbal Nederland komen 
uit het hele land. De speler uit Landgraaf en zijn begeleiders bijvoorbeeld 
hadden 350 km gereden! 

Een wedstrijd die ertoe doet
We ontvingen onze gasten in het clubhuis voor een lunch, aangeboden 
door het bestuur van GEO en met een gulle bijdrage van de COOP.
Onder toeziend oog van tientallen toeschouwers begonnen we rond 13.00 
uur aan de warming up, waarna we in gelid het veld betraden, zoals dat 
gebruikelijk is bij wedstrijden die ertoe doen.
Daarna lieten de mannen van Amputatievoetbal zien waartoe zij in staat 
zijn. Met twee krukken en één been bleken zij zeer behendig te zijn. Ze 
lieten tiki-taka voetbal zien: veel positiewisselingen, hard inspelen, heel 
goede balcontrole. Dit alles in een hoog tempo, zeker voor ons, ouderere 

GEO thuis
Het seizoen 2021/2022 nadert alweer zijn einde. Eind mei 
en begin juni zullen de laatste competitiewedstrijden 
worden gespeeld.

Seizoensafsluiting
Zoals gebruikelijk sluiten wij het seizoen af met een sportief en gezellig 
programma. Dat gebeurt op zaterdag 11 juni. In de ochtend vindt het 
traditionele ouder-kind-toernooi plaats, ’s middags spelen de senioren 
onderling een zeven-tegen-zeven-toernooi. De dag zal worden 
afgesloten met een BBQ. Oud-leden en spelers die overwegen om bij vv 
GEO te komen voetballen zijn van harte welkom! Verdere berichtgeving 
over opgeven volgt nog, houd hiervoor onze website in de gaten. 

Succesvolle acties
Inmiddels is vv GEO bezig om invulling te geven aan de actiepunten die 
de pr-commissie heeft geformuleerd voor het bestuur. Zo is/wordt er 
geflyerd in de omstreken, is onze promotievideo online gezet en wordt 
er eind mei een eerste training georganiseerd voor een meidengroep. 
Mochten hiervoor nog liefhebbers zijn, mail ons! info@vvgeo.nl. 
Een groep van acht tot tien zeer enthousiaste kabouters (kinderen in de 
leeftijd van 4-7 jaar) komt inmiddels tweewekelijks bij elkaar voor een 

training. Op speelse wijze maken ze kennis met het voetbal. Ouders 
kunnen hun kinderen hiervoor aanmelden via info@vvgeo.nl. Met de 
ouders gaan wij graag in gesprek over het nieuwe seizoen. 
Bij de senioren hebben wij inmiddels een aantal nieuwe leden mogen 
verwelkomen voor het aankomende seizoen. Daar zijn we blij mee, 
maar dit is nog niet voldoende om opnieuw een derde seniorenteam in 
te schrijven. Mocht je overwegen om (weer) bij vv GEO te komen 
voetballen, meld je dan aan!

Klussendag
Tot slot willen wij eenieder wijzen op onze klussendag, deze staat 
gepland op zaterdag 9 juli. Vanaf 09.00 uur starten wij met een kop 
koffie of thee en verdelen dan de klussen onder de vrijwilligers. 
Uiteraard zal er iets lekkers geserveerd worden gedurende de dag en 
lunch. Draag je vv GEO een warm hart toe, vind je het fijn dat alles er 
spic en span uit blijft zien, meld je dan aan via info@vvgeo.nl.

Wij hopen jullie allemaal snel weer te mogen zien op ons sportpark.

Bestuur vv GEO
‘een club met ballen’

GEO OldStars - Nederlands Amputatie Team
mannen. Het is dus niet verwonderlijk dat het team Amputatievoetbal de 
wedstijd won. Voor de GEO OldStars was de 2-0 nederlaag bepaald geen 
afgang, zij streden ook voor wat ze waard waren.

Vader en zoon
Voormalig GEO juniorlid Robin ter Veld speelt al vanaf de oprichting bij het 
team Amputatievoetbal. Zijn vader Jannes is al sinds vele jaren actief 
voetballer bij GEO 3 en bij het GEO Walking Football team, de GEO Old-
Stars. Hij nam het initiatief tot deze wedstrijd. 
De wedstrijd kreeg veel publiciteit. Meteen na de wedstrijd werden Jannes 
en Robin ter Veld door de journalisten van RTV Noord en Dagblad van het 
Noorden uitgebreid geïnterviewd en gefilmd. 

Ik vond het een geweldige middag en ik dank de vrijwilligers voor hun inzet 
bij de organisatie van dit evenement. Met elkaar hebben we het amputa-
tievoetbal en vv GEO goed op de kaart gezet.

Wim Benneker

Lees meer en bekijk het filmpje op 
www.rtvnoord.nl/nieuws/916981/amputatieteam-speelt-tikkie-takkie-
voetbal-op-krukken. 

De 0-2 in wording. De spits van het team Amputatievoetbal (rugnummer 
8) schiet met een (voor hem) simpele voetbeweging de bal achter de 
kansloze doelman van GEO. (foto Koos van de Belt)

Een mooi moment voor zowel Jannes (in zwart tenue) als Robin (met 
rugnummer 12) ter Veld. Na de wedstrijd schudden ze elkaar als tegen-
stander, maar vooral als vader en zoon de hand. (foto Koos van de Belt)
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VAATSTRA

 

 

Op zaterdag 11 juni organiseert EcoThesinge een duurzaamheidsmarkt 
in Trefpunt.
Diverse bedrijven en organisaties presenteren zich dan met informatie 
over onder meer isoleren, zonnepanelen, warmtepompen, groene daken 
en beschikbare subsidies. Je komt te weten wat je eenvoudig zelf kunt 
doen om je huis te verduurzamen en wat een energieadviseur voor je kan 
betekenen. De markt is open van 10.00 tot 13.00 uur en de koffie is gratis. 
Op 11 juni is het ook duurzame huizendag, waarbij mensen in de 
gemeente Groningen hun (duurzame) huis tussen 13.00 en 17.00 uur 

Duurzaamheidsmarkt en duurzame huizendag
openstellen voor bezoekers. Ook Trefpunt doet mee en laat aan bezoe-
kers zien van welke energiebesparende maatregelen gebruik wordt 
gemaakt. In Thesinge en omgeving zijn meer adressen die bezocht 
 kunnen worden. Aanmelden voor een bezoek kan (uiterlijk 7 juni) via 
duurzaamgroningen.nl. Daar vind je ook informatie over alle deelnemende 
huizen.
EcoThesinge is de hele middag in Trefpunt aanwezig met informatie.

Het bestuur van EcoThesinge

De kloosterkerk en het baarhuisje staan sinds begin april weer dage-
lijks open voor bezoek. Daar zijn wij en velen met ons blij mee. Maar 
niet alles is leuk.

Het groene boek dat op de tafel in de kerk ligt, staat vol mooie reacties op 
het feit dat de kerk open staat voor bezoek. Er komen wandelaars langs 
die het Jacobspad volgen en in de kerk een voor hen belangrijk stempel 
vinden. Er komen veel fietsers langs, die de kerk gebruiken om even rond 
te kijken, soms even een boterham te eten. Als er Thesinger Sarcofaagjes 
liggen, die heerlijke koekjes, worden die gekocht, net zoals de wandel-
boekjes en het boekje over schrijven.

Kloosterkerk: Kinderen welkom, maar wel onder begeleiding
Een vervelende bijkomstigheid is sinds een tijdje dat kinderen denken dat 
je de kerk ook kunt gebruiken als een soort speelplaats. We vonden vorig 
jaar aangebroken zakjes Sarcofaagjes onder de kerkbank. Het boek met 
reacties wordt gebruikt om in te stempelen en te kliederen.
We hebben de stempels al eens weggelegd, maar dan kregen we juist de 
vraag van wandelaars of er geen stempel was. Het groene boek wegleg-
gen zodat er door kinderen niet meer in gekliederd kan worden, is ook 
geen oplossing. Het is eigenlijk heel eenvoudig, kinderen zijn natuurlijk 
welkom in de kerk en het baarhuisje maar alleen onder begeleiding. 
Daarom het verzoek aan ouders en dorpelingen daar wat op te letten, wij 
zullen dat ook doen.

Plaatselijke commissie Kloosterkerk Thesinge
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Nieuwe bewoners Garmerwolde
Jennifer, Boaz, Feline, Merijn en Tobin
Vanaf de Borgbrug bij Ruischerbrug loopt een fietspad langs het Eems-
kanaal richting Garmerwolde. Dat gaat over in Rollen en dan gaat het, net 
op de grens tussen Groningen en Garmerwolde, over op het Eemskanaal 
Noordzijde. Op dat laatste stuk heeft ooit, eind 19e eeuw, Wolter de Jong 
een scheepswerfje gevestigd, De Onderneming genaamd. Dat bestond 
tot eind jaren 20 van de vorige eeuw. Pieter Zwartsenberg had vervolgens 
op dit terrein een kunstmesthandel. Rond 1990 was het echter met deze 
fabriek gedaan en het hele complex werd afgebroken. Behalve het woon-
huis dat hoorde bij de werf en de fabriek. Dat woonhuis is Eemskanaal 
Noordzijde nummer 1 en valt net binnen de grens van het dorp Garmer-
wolde. In dat huis wonen de ouders van Jennifer. En Jennifer woont sinds 
maart vorig jaar samen met haar partner Boaz Molenaar en hun kinderen 
Feline, Merijn en Tobin, en de honden Woezel en Pip, naast haar ouders 
in de nieuwe woning op de eerste kavel 1-1 van het voormalig werfterrein.

Cortenstaal
De moeder van Jennifer is opgegroeid in Garmerwolde en haar groot-
ouders wonen daar nog steeds. Ze is met enige regelmaat bij hen te vin-
den. Boaz komt oorspronkelijk uit Haulerwijk. Ze hebben eerder in de 
Oosterparkwijk in de stad gewoond, maar besloten om als tussenstap 
naar het nieuwe huis, alvast in Ruischerbrug te gaan wonen. Het plan om 
aan het Eemskanaal naast hun (schoon)ouders te gaan wonen bestond 
al enige tijd, en zo konden de kinderen alvast naar de daarbij behorende 
basisschool gaan. Dat bleek een verstandige stap, want het rondkrijgen 
van vergunningen om huizen te mogen bouwen op het terrein duurde 
langer dan gehoopt. 
De woning van Boaz en Jennifer, een opvallend gebouw van cortenstaal, 
wordt passief verwarmd. Het huis heeft zonnepanelen op het dak en wordt 
verwarmd door daglicht en de zon. De woning is zodanig goed geïsoleerd 
dat ze geen actieve verwarming nodig hebben om de woning op tempera-
tuur te houden. Daarmee hebben ze in juni vorig jaar Een Vandaag van 
de NPO op bezoek gehad voor een reportage over klimaatneutraal 
 bouwen.

Bezigheden
Boaz is sinds ruim een half jaar werkzaam als verkoper binnendienst bij 
Astrimex, een groothandel in plafond- en wandmaterialen. Hij reist vijf 
dagen per week op en neer naar Leek. Daarnaast mag hij graag experi-
menteren met zijn 3D-printer, en – het raceseizoen is weer begonnen – 
Formule 1 kijken. Jennifer werkte tot twee jaar geleden als verpleegkun-
dige op de afdeling Neurologie van het UMCG. Toen werd het tijd voor een 
nieuwe uitdaging binnen het ziekenhuis en is ze de opleiding Intensive 
Care verpleegkundige gaan doen. Deze opleiding heeft ze begin dit jaar 

(foto Mirjam Strijbosch)

afgerond en nu is ze als gediplomeerd ic-verpleegkundige werkzaam. Ze 
volleybalt bij Apsaz, de volleybalvereniging van het UMCG. (Apsaz staat 
voor Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis; deze naam 
is nog terug te vinden boven de oude ingang aan de Oostersingel). 
Dochter Feline van tien jaar gaat, net zoals haar beide broertjes, naar 
basisschool Het Kompas in Lewenborg. Ze volleybalt in Ten Boer en ze 
speelt piano. Samen met haar broer Merijn van zeven jaar doet ze ook 
aan survival-zwemmen. Merijn voetbalt daarnaast nog bij GEO. En de 
jongste, Tobin van vier, zit op zwemles. 

Simone Tjakkes

Incasso’s
Op 7 juni vinden de incasso’s plaats voor de 
abonnees die een machtiging hebben afgege-
ven. Het gaat om het abonnementsgeld voor de 
periode april 2022 t/m maart 2023. 
Abonnees die geen machtiging hebben afge-
geven ontvangen daardoor een rekening die  
3 euro hoger is dan voor een abonnement per 
incasso. 
Wilt u voor de volgende abonnementsperiode 
de G&T machtigen voor het abonnementsgeld, 
dan kunt u gebruikmaken van het aanmeldfor-
mulier op gentexpress.nl/contact. Geen inter-
net? Haal dan een formulier op bij een van de 
redactieleden (zie colofon op de achterpagina). 
De incasso’s worden alleen gebruikt bij abon-
nees. Adverteerders krijgen altijd een  rekening. 

Tjakko Tjakkes Met een symposium in Thesinge nam Henk Busscher afscheid van zijn werkzame leven 
(foto Henk Tammens)
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Jop en Bryan
Vorig jaar keken Jop en Bryan van den Berg 
per toeval op Funda en zagen de boerderij 
aan de Lageweg 28. Hun belangstelling was 
meteen gewekt. En daarna is het heel snel 
gegaan. Ze kochten de boerderij en wonen 
er nu met veel plezier.

Voordat Jop en Bryan de boerderij kochten, 
woonden zij vier jaar in Meerstad. Daar beviel 
het hun goed, maar toch wilden ze uiteindelijk 
wat vrijer wonen. Ze vielen beiden niet alleen op 
de mooie boerderij aan de Lageweg, maar ook 
op het rustige plekje en de tuin. 
Jop is geboren in Zuidlaren. Hij verhuisde met 
zijn ouders naar een woonboerderij in Midlaren. 
Bryan werd geboren in Barendrecht bij Rotter-
dam en verhuisde met zijn ouders naar Gronin-
gen. Toen ze elkaar leerden kennen, hebben ze 
een aantal jaren in het centrum van de stad 
gewoond. 
Dorpen als Ten Boer en Garmerwolde kenden 
ze wel, maar van Thesinge hadden ze nog nooit 
gehoord. Het wonen hier bevalt hun prima. De 
boerderij hebben zij deels al ingericht naar hun 
eigen smaak. Met het zonnige weer genieten ze 
van de reeën op het land en de fazanten in de 
tuin en ook van het feit dat het een super rustig 
plekje is. Een verrassing is nog wat er in de tuin 
allemaal opkomt.
Toen de storm van een paar maanden geleden 
heel wat schade aan het dak had toegebracht, 
waardeerden zij de korte lijntjes die je in een 
dorp als Thesinge hebt. Zo stond Appie Ridder 
bijvoorbeeld al na een korte tijd op het dak om 
de schade te repareren. 

Werkzaamheden en hobby’s
Jop en Bryan hebben elkaar ontmoet tijdens een 
evenement waarbij zij als vrijwilliger van het 
Rode Kruis aanwezig waren. Jop is anesthesist 
in het UMCG en heeft veel neventaken. Hij doet 

Nieuwe bewoners Thesinge

na zijn promotie, wetenschappelijk onderzoek 
en geeft les aan de faculteit Geneeskunde. Hij 
speelt piano en fietst graag langere afstanden 
en gaat ook op de fiets naar zijn werk. ‘Ik fietste 
vandaag nog over het Boer Goensepad naar het 
UMCG en vroeg mij af waarom iemand het 
hoogholtje toch zou willen verhogen. Onbegrij-
pelijk, daarom heb ik de petitie getekend.’ Jop 
vindt het een briljante grap als hij hoort dat het 
een 1-aprilgrap van deze krant was.
Bryan is ambulanceverpleegkundige in Gronin-
gen. ‘Het is een uitdagende baan met veel vrij-
heid. Je bent veel buiten en overal als eerste bij. 
Ik kan als ambulancemedewerker echt het ver-
schil maken.’
Beiden zijn nog steeds als vrijwilliger betrokken 
bij het Rode Kruis. Zij rijden vaak het hele land 

door naar verschillende evenementen. Pinkpop 
staat dit jaar als eerste op het programma, 
daarna de Nijmeegse Vierdaagse, een aantal 
marathons en bijvoorbeeld ook Leidens Ontzet. 
Het is voor hen een echte hobby. ‘Het is heel 
leuk om op een golfkar met zwaailicht over een 
festivalterrein te crossen’, vindt Bryan. Festival-
publiek bijvoorbeeld is weer heel anders dan de 
patiëntenzorg waar ze dagelijks mee te maken 
hebben. Je ontmoet veel mensen en je werkt 
meer vanachter de coulissen.
Toekomstplannen voor gezinsuitbreiding zijn er 
ook. Ze zijn bezig met een adoptietraject om een 
kind uit de VS te adopteren. Wanneer dat zal 
gebeuren is niet precies bekend, maar het is wel 
hun grootste wens. 

Irene Plaatsman

Bryan en Jop en in spiegelbeeld Jop en Bryan genieten zowel buiten als binnen van en in hun 
nieuwe woonlocatie (foto Koos van de Belt)

Dorpsbelangen Thesinge bood op zaterdagmiddag 14 mei de nieuwe bewoners de mogelijkheid om kennis te maken met het dorp en met elkaar. 
Het was informatief en gezellig. Fijn dat het weer kon na ruim twee jaar. (foto Hans Wind)
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Feest: Decennia
 Eigenlijk zou er in 2020 een feestweek in The-
singe zijn, helaas ging dat om de wel bekende 
reden niet door. Een aantal muziek liefhebbers 
had toentertijd al wel het idee opgevat een 
muziekavond te organiseren waarop elk uur 
muziek van een nieuw decennium voorbij zou 
komen.
De laatste twee jaar is het erg stil geweest in 
Thesinge en omstreken, te stil …! Daarom vin-
den wij dat het weer tijd wordt voor een feestje 
en wachten dus niet af tot de volgende feest-
week, maar organiseren we op zaterdag 18 juni 
het feest Decennia in Trefpunt!
Vooraf is er tussen 18.00 uur en 19.00 uur een 
kinderdisco voor alle kinderen die dat leuk vinden. 
Vanaf 20.00 uur beginnen we met de 70’s en 
gaan we elk uur een decennium omhoog tot we 
bij de 10’s tot 20’s (van de 21ste eeuw weltever-
staan) uitkomen. Dit zal rond 01.00 uur zijn. Als 
het daarna nog gezellig druk is hebben we een 
vrije invulling van muziekstijl en eindtijd.
De entreekosten zijn € 5,- per persoon, kaartjes 
zijn te koop via Thesinge.com. Er is keuze om 
gelijk online te betalen of dit achteraf te doen. 
Kaartjes aan de deur zijn alleen te koop bij 
beschikbaarheid en dus niet gegarandeerd.

Zie jij wat ik zie?
In februari 2017 heeft een verhaal in de Garmer
& Thesinger Express gestaan over het werk 
van Tineke Meirink, illustrator en autonoom 
kunstenaar uit Garmerwolde. In maart 2022 
is haar nieuwe boek Zie jij wat ik zie? uitge-
komen. Reden om weer eens met Tineke te 
praten, nu over dit boek – een ode aan haar 
ouders.

Gereedschap dat de fantasie prikkelt 
Toen Tineke’s vader in 2016 overleed, kwam in 
haar hoofd een proces op gang. In de schuur 
van het ouderlijk huis was zoveel te zien en te 
vinden dat Tineke daar iets mee wilde doen.  
De schuur was het domein van haar vader, waar 
hij altijd bezig was met het creëren van dingen. 
Hij gebruikte daarvoor het hout dat hij buiten 
vond. Jutten bij de Eemshaven en daarna kijken 
wat hij met het gevonden hout kon doen. Dat 
kijken naar, denken over en dan maken of 
gebruiken van dingen hoort ook bij Tineke. 
Toen in januari 2020 ook haar moeder over leed, 

werd het denkproces versneld. De schuur moest 
worden opgeruimd, het huis leeg.
In haar kunst weet Tineke met kleine aanpas-
singen op het eerste oog oninteressante zaken 
tot een nieuw beeld te herscheppen. Zo heeft ze 
ook naar het gereedschap van haar vader geke-
ken. Ze heeft uit de enorme hoeveelheid spullen 
een paar voorwerpen gekozen. Deze voorwer-
pen heeft ze gefotografeerd en bewerkt. Dit was 
de eerste schetsfase om te zien wat wel en niet 
werkte. De meest geschikte voorwerpen heeft 
ze door Anna Bay opnieuw laten fotograferen. 
Door de kleine aanpassingen van Tineke kwa-
men ze daarna tot leven en samen met de 
(schaarse) tekst vormen ze een verhaal dat de 
fantasie prikkelt.

Een lang proces
Tineke heeft het boek zelf helemaal klaar gemaakt 
voordat ze op zoek ging naar een uitgever. Ze 
heeft hiervoor tien uitgevers benaderd, waarvan 
er uiteindelijk twee overbleven die wel brood 

zagen in publicatie. Eén was zeer enthousiast. 
Grappig is wel dat deze uitgeverij het heuglijke 
nieuws doorbelde op het moment dat Tineke op 
de spoedafdeling van het ziekenhuis zat om haar 
bijna afgesneden vingertop weer aan te laten 
hechten. Heel vrolijk en enthousiast reageren is 
op zo’n moment wat raar, maar later heeft ze 
uiteraard helemaal verguld gereageerd op deze 
mededeling. We praten nu over januari 2021.
Er werden nog meer foto’s toegevoegd, bewerkt 
en teksten geschrapt. Er werd hard aan gewerkt. 
In november 2021 was het boek klaar voor de 
vormgever en daarna de drukker. Uiteindelijk is 
het in maart 2022 uitgegeven. Een lang proces, 
maar Tineke is uiteindelijk heel erg blij met deze 
ode aan haar ouders.
Voor de belangstellenden: het boek is geschikt 
voor kinderen van drie tot zeven jaar, kost  
€ 16,99 en is te verkrijgen via Tineke zelf:
info@tinekemeirink.nl.

Marian Baarda

Het tijdschema ziet er als volgt uit:

18:00 - 19:00 uur Kinderdisco (gratis)
20:00 - 21:00 uur  70’s met Kees van Zanten
21:00 - 22:00 uur  80’s met Kor van Zanten Jzn.
22:00 - 23:00 uur  90’s met Lammert Plijter
23:00 - 00:00 uur  00’s met El-Stakker
00:00 - 01:00 uur  10’s met DJ Astro
01:00 - ??:?? uur Overige gezelligheid

Wij zien uit naar een leuke en gezellige avond, 
graag tot de 18e juni!

Paul Witkamp

Een muzikale reis

(foto’s Anna Bay, Tineke Meirink)

Op 11 mei vierden Carel en Janna Hazeveld uit 
Garmerwolde hun zestigjarig huwelijksfeest 
(foto Marleen Hazeveld)

Open dag
Op zaterdag 25 juni 2022 van 10 tot 16 uur is  
de open dag Water voor later door Waterschap 
Noorderzijlvest, Waterbedrijf Groningen en 
North Water. Plaats: INZ en RWZI, Grasdijkweg 
Garmerwolde. Met activiteiten voor kinderen. 
Meer informatie en aanmelden: 
www.waterbedrijfgroningen.nl/aanmelden-
opendag
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In Thesinge is het sinds jaar en dag gebruik dat ook zaken rondom de 
uitvaart in eigen hand worden gehouden. Daarvoor is in 1922 de begrafe-
nisvereniging Thesinge en omstreken opgericht. De vereniging kent 
momenteel ruim driehonderd leden. Naast de vereniging is er de Stichting 
Begraafplaats Thesinge die de begraaf plaats aan de Molenweg beheert. 

Begrafenisvereniging
Honderd jaar geleden, op 14 maart 1922, is de begrafenisvereniging 
 Thesinge en omstreken opgericht. Het ontstaan hiervan had alles te 
maken met ‘noaberschap’. Voor overleden dorpsgenoten werd een waar-
dig afscheid verzorgd. Dit is ook nu nog steeds het doel. Met de vereniging 
houden we in stand dat we de zaken zelf kunnen regelen. Zo zijn er bij-
voorbeeld eigen dragers, dat is niet overal meer vanzelfsprekend. In 
 Thesinge zijn we zelfs gezegend met jonge aanwas. De vereniging werkt 
samen met een vaste uitvaartleider. Leden kunnen ook zelf een uitvaart-
leider kiezen of kiezen voor een crematie in plaats van een begrafenis.
Leden van de vereniging zijn individueel lid,  kinderen zijn gratis meever-
zekerd, volwassenen ouder dan 18 jaar betalen een jaarlijkse contributie. 
Mensen die op latere leeftijd lid worden betalen een entreebijdrage ter 
hoogte van de contributie vanaf het 18e levensjaar. 
Voor leden van de vereniging wordt het volgende geregeld rond de uit-
vaart: graf graven en delven, het vervoer, dragers, klok luiden en een 
vaste vergoeding voor de uitvaartleider. 
De vereniging is aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen 
Groningen. 
Leden zijn van harte welkom op de jaarlijkse Algemenen Leden Vergade-
ring (ALV) om de koers te bespreken en verslag te horen. De ALV van 
2022 wordt gehouden op vrijdag 17 juni om 20.00 uur in Trefpunt. 

Stichting Begraafplaats
Naast bovenstaande vereniging is er ook een stichting voor het beheer 
van de begraafplaats aan de Molenweg. De stichting regelt de verkoop en 
het beheer van de graven en de begraafplaats. Inwoners van Thesinge of 
mensen die een sterke band hebben met Thesinge kunnen een graf 
kopen op de begraafplaats. 
De stichting heeft donateurs, die jaarlijks bijdragen in het onderhoud van 

Uitvaart in Thesinge
de begraafplaats. Donateurs betalen een gereduceerd tarief voor een 
graf. Donateur worden kan vanaf 18 jaar, voor een enkel of dubbel graf. 
Wordt u op latere leeftijd donateur dan betaalt u een entree bijdrage. 

Lid en/of donateur?
De begrafenisvereniging, voor diensten rondom de uitvaart, kent dus 
leden. De stichting, voor een plek op de begraafplaats, heeft donateurs. 
De jaarlijkse bijdrage wordt, als u een machtiging heeft afgegeven, auto-
matisch afgeschreven. De contributie voor de vereniging door de Begra-
fenisvereniging Thesinge e.o., de donateursbijdrage door de Stichting 
Begraafplaats. Heeft u vragen over uw lidmaatschap dan kunt u zich wen-
den tot een van beide penningmeesters of een mail sturen naar 
info@uitvaartthesinge.nl. 

Meer informatie is te vinden op www.uitvaartthesinge.nl. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden, zie voor het 
actuele bestuur: www.uitvaartthesinge.nl/contact

Namens beide besturen, Annelies Hofstede 

Schapenboer Henk Bolhuis uit Ruischerbrug had een bijzonder voorjaar 
met zijn schapen. Een paar drielingen … ach, dat is niet zo bijzonder. 
Een paar vierlingen … dat wordt al aardig bijzonder. Maar een vijfling! 
Ja, dat is zéker bijzonder. Ook omdat ze allemaal levend geboren en 
nog steeds in leven zijn. (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Eind april opende OSO zijn deuren in het ont-
vangstgebouw bij de kerk. Sindsdien kunnen 
we er weer – al dan niet op het terras – genie-
ten van bijvoorbeeld een lekkere koffie, thee, 
huisgemaakt gebak en/of een uitgebreide 
lunch van lokale producten. De nieuwe uit-
baters zijn Nicolette en Tyrone (‘Ty’) Misran 
van Keulen. Nog niet bekend met/in onze 
dorpen, dus de G&T Express ging eens bij ze 
langs voor een nadere kennismaking.

OSO bestond al eerder als lunchroom in Stad, 
aan de Carolieweg, maar Nicolette en Ty waren 
in de coronatijd helaas genoodzaakt de deuren 
te sluiten. In de tussentijd waren ze verhuisd 
naar Delfzijl en zochten naar alternatieven voor 
hun zaak. Nicolette: ‘Op een dag liepen we met 
onze hond Luna langs de kerk van Heveskes en 
hoorde ik mezelf ineens hardop uitspreken: Dat 
zou wel interessant zijn om hier iets te begin-
nen!’ Dat werd opgepikt door een medewande-
laar die iemand kende bij de Stichting Oude 
Groninger Kerken. En zo ging het balletje rollen. 
Heveskes bleek geen optie, maar bij de kerk van 
Garmerwolde was men toevallig net op zoek... 
‘En hier bleek alles zelfs nog meer op z’n plek te 
vallen.’
OSO presenteert zich als inspiratiecafé. Nico-
lette licht toe wat daarachter zit: ‘Na de hogere 
hotelschool heb ik Human Resource Manage-
ment (HRM) gestudeerd aan de RUG. Daar 
werd ik bij het lezen van alle boeken en teksten 
nogal geconfronteerd met mijn dyslexie, maar 
daar heb ik met hulp uiteindelijk goed mee leren 
omgaan. Dat zette mij aan om anderen met 
 dyslexieproblemen te gaan coachen.’ Daaruit 
ontstond in 2014 de coachingspraktijk, naast 
dyslexie ook bijvoorbeeld voor (studie-)loop-
baan keuzes en dergelijke. Het ontvangst-
gebouw geeft de mogelijkheid hun workshops 
door de week te geven, dus ook wat dat betreft 
viel het perfect op z’n plek.
Ty is van oorsprong mijnbouwkundige en heeft 
daarna ook de hotelschool gedaan. Hij komt uit 
een echte horecafamilie: zij bestieren het 
 Surinaams restaurant Warung Jawa aan het 

OSO bij de kerk in Garmerwolde

Zuiderdiep in Stad. ‘Oso’ betekent overigens 
‘thuis’ in het Surinaams, daar komt de naam dus 
vandaan. Misschien dat hij in de toekomst wel 
eens een heerlijk Surinaams gerecht op de 
menukaart gaat zetten – het water loopt me nu 
al in de mond. Op dit moment zijn de zelfge-
maakte zoetigheden voornamelijk geïnspireerd 
door de Amerikaanse roots van Nicolette’s moe-

der. Met daarbij een ruime keus aan verschil-
lende koffiespecialiteiten.
OSO is elke zaterdag en zondag geopend van 
10:00 tot 18:00 uur. Voor meer informatie zie de 
website: www.inspiratiecafe-oso.nl. Nicolette en 
Ty (en Luna) heten u van harte welkom!

Harjo de Poel

Tyrone en Nicolette blij met hun nieuwe stek (foto Margriet de Haan)

Disco Show The Magic Five bestond op 30 april 
2022 vijftig jaar! In 1972 is The Magic Five (eerst 
nog onder een andere naam) door vijf jongens 
opgericht: Anne de Vries, Hans Stol, Jan Terp-
stra, Arie Nijdam en Peter Huizinga. Zij leenden 
in eerste instantie geluidboxen van kermisex-
ploitant Por. Na twee jaar zeiden vier van de 
oprichters ‘Wie stoppen, wie gonnen met de 
doames oet.’ Peter Huizinga ging door en 
Douwe Westra kwam erbij, met af en toe een 
losse hulp. Hun muziek-werkgebied was en is 
groot, van Noord-Holland, Overijssel, Drenthe, 
Friesland tot - het meest bekend - Groningen.

50-jarig jubileum The Magic Five
Het 50-jarig feest werd in ’t Hof van Scharmer 
gevierd. Veel mensen namen de uitnodiging aan 
om dit mee te vieren. ’s Middags was er de 
covergroep 2XY die de jaren 70/80 ten gehore 
bracht en de ‘jeugd’ de vloer op zong. Daarna 
was het de beurt aan dj Douwe. Het resultaat: 
losse beentjes. ’s Avonds wederom dj Douwe en 
een optreden van coverzanger Kevin Paree. 
Ook toen was het erg gezellig. The Magic Five 
kan op een zeer geslaagd jubileumfeest terug-
kijken en is nog springlevend met zijn 70/80/90er 
jaren muziek.

Tekst en foto Sieb Klaas Iwema

De jubilarissen 
Peter (links) en 
Douwe achter de 
draaitafel
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Ter afsluiting van het seizoen gingen we op 
donderdag 12 mei met 21 personen naar 
 Museum De Wachter in Zuidlaren. Het mu-
seum bestaat uit twee locaties: het molen-
complex en de Werkplaats Dieks Dele.

We worden ontvangen met koffie of thee en een 
grote plak verse Zuidlaardermolenbol uit de 
eigen bakkerij. Ondertussen vertelt de gids het 
een en ander over de molen. 
De molen is in 1851 als windmolen gebouwd. 
Rond 1890 kwam de eerste stoommachine voor 
het opwekken van de eigen elektriciteit. In 1960 
was het hele molengebeuren gedaan en raakte 
de molen in verval. In de tachtiger jaren werd 
begonnen de boel op te knappen, met als resul-
taat dat het Molenmuseum De Wachter in 1995 
door Prins Claus kon worden geopend. Het is 
momenteel de best beveiligde molen met de 
beste sprinkler. Eigenlijk zijn het drie molens 
ineen: een korenmolen, oliemolen en specerij-
molen.

We beginnen de rondleiding in het ambachten- 
en verzamelmuseum. Het is een wereld van 
herkenning: veel dingen hebben wijzelf of onze 
(groot)ouders nog meegemaakt. Er is voor elk 
wat wils: van talloze boerengereedschappen, 
oude schoolplaten, huishoudelijke voorwerpen 
tot een heuse bedstee. Maar ook een kruide-
nierswinkeltje, schoenservice Andries Post, 
klokkenverzameling, oude radio’s en een draai-
orgeltje. Een petroleumkar met een hond ervoor 
roept herinneringen op aan Harm Ganzeveld, de 
petroleumboer bij ons op het dorp.
Na de klompenmakerij en de smederij komen we 
bij de stoommachines en een locomotief in 
opbouw; ze willen in de toekomst een treintje 
rond het museum laten rijden net als in Nienoord. 

Op stap met de Garmerstee

De bakkerij is in de molen. Vroeger werd de 
oven gestookt met takkenbossen, nu met olie. 
Van meel tot brood is 3,5 tot 4 uur. Na het bak-
ken gaat het brood nog drie kwartier tot een uur 
in de rijskast onder de oven.
We vervolgen onze tocht en klimmen via smalle 
trappen naar boven. Bij de specerijmolen ruik je 
de kruiden en op de omloop kunnen we genieten 
van het uitzicht. De grote maalstenen (basalt-
blokken uit Duitsland) moeten handmatig met 
een bilhamer worden geslepen. Helemaal 
bovenin de molen is de boel nog voor 80 tot 90% 
origineel.
De superenthousiaste gids raakt maar niet uit-

gepraat! We komen ogen en oren te kort, je kunt 
er makkelijk een hele dag zoekbrengen. Op 
woensdagmiddag en zaterdag draaien de moto-
ren; eigenlijk zouden we dan nog een keertje 
terug moeten komen. Het is ook leuk voor kinde-
ren om te zien hoe alles wordt gemaakt; en hier 
en daar kunnen ze ook zelf iets doen.

Als iedereen beneden is, zoeken we de auto’s 
weer op en gaan op weg naar Van der Valk in 
Westerbroek. Rond 21.00/21.30 uur zijn we alle-
maal weer thuis en kunnen terugkijken op een 
geslaagde dag.

Hillie Ramaker-Tepper

Geconcentreerd luisterend naar de gids (foto Sieb Klaas Iwema)

Nienke Dolfijn aan de wandel met hun adoptiekindje, lammetje Blackie, 
één van een vierling. Inmiddels heeft Blackie er een halfzusje bijgekre-
gen, Vlekkie. Hierdoor is er wat minder tijd voor een wandeling langs de 
Schutterlaan. Blackie moet vaak op zijn zusje Vlekkie passen. Als 
weeskindje heeft zij namelijk ook nog eens een kleine oogafwijking. 
Inmiddels is Blackie alweer weg, hij was nu groot genoeg om terug te 
gaan naar de boer. (tekst en foto Arnold van den Berg)

De OBS is weer terug naar de Dorpsweg! Op 28 april werden de puntjes 
op de i gezet voor de bouw en daarna kon de school worden schoon-
gemaakt. Uiteindelijk konden de kinderen op woensdag 11 mei weer 
naar hun vertrouwde plek aan de Dorpsweg. De fotograaf dankt bij deze 
Bouwbedrijf Brands, Elektra Westerdijk en de OBS voor de gastvrijheid. 
(foto Sieb Klaas Iwema)
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Koningsdag

Deze is onder mooie omstandigheden verlopen. In de speeltuin aan de 
Oude Rijksweg werd gehandeld op de kleedjes en meegedaan aan de 
spelletjes. En er was ook eten en drinken. Je kon kiezen uit pizza, 
gebakken in een hout gestookte pizza oven, een knakworstje of zelf een 
broodje bakken boven het vuur. Het was een zeer gezellige dag. 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Kruiwagenraces voor de jongste jeugd, ringsteken, bekertjes weg-
spuiten, jeu de boules voor oudere jongeren en jonge ouderen en een 
vrijmarkt voor allen. Het Oranje Comité in Thesinge had gedurende de 
hele dag voor een mooi programma gezorgd. (foto Koos van de Belt)

Je hebt vast wel eens in de Garmer & Thesinger Express gekeken en 
een foto gezien van iemand die je kent of van bijvoorbeeld jouw straat. 
Wat zou het leuk zijn als je eens iets van jezelf of van andere kinderen in 
deze krant zou zien of lezen!
Daarom deze oproep: zie je iets wat gek, opvallend of mooi is of heb je 
iets leuks te vertellen over wat er gebeurd is bij jou in het dorp of in de 
omgeving? Stuur het dan naar gentexpress@hotmail.com. Wie weet 
komt jouw foto of stukje dan in de krant. Doen! 

De redactie

Basisschool Garmerwolde versterkt 
In mei 2022 heeft de aannemer de werkzaamheden voor de versterking 
en het toekomstpakket voor OBS Garmerwolde afgerond. Na de mei-
vakantie konden de kinderen weer naar hun eigen vertrouwde en ver-
sterkte school. Tijdens de verbouwing hebben de kinderen les gehad in 
een tijdelijke school. Netbeheerder Enexis sluit de tijdelijke school af van 
de energie. Daarna wordt het gebouw in juni 2022 weggehaald.

Terugblik: kijkmiddag basisschool in Thesinge
De kinderen van CBS De Til in Thesinge gaan al enige tijd niet in Thesinge 
naar school, maar in Ten Boer. Hun school wordt versterkt, verduurzaamd 
en verbouwd. Op woensdagmiddag 13 april hadden aannemer Paas B.V. 
en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een zogenaamde hard-hat-
tour georganiseerd voor leerlingen, leerkrachten, ouders en andere 
belangstellenden uit het dorp. Ruim dertig kinderen kwamen een kijkje 
nemen. Bij binnenkomst kreeg iedereen verplicht een bouwhelm (hard-
hat) van de aannemer, omdat de school nu een bouwplaats is. De kinde-
ren kregen ook nog een veiligheidsvest. 
In de school kon iedereen met eigen ogen zien wat er gebeurt en vragen 
stellen over hoe het gaat worden. Enige fantasie was wel nodig, want de 
school bestond vooral uit kale muren. Gelukkig stonden er her en der 
plattegronden en tekeningen hoe het gaat worden.
Na afloop mochten de kinderen de bouwhelm en het veiligheidsvest hou-
den. De reacties waren positief. Het was leuk om weer even in de eigen 
school rond te lopen en te zien waar ze allemaal mee bezig zijn. Maar het 
meest enthousiast waren de kinderen toch wel over de ijscoman die op 
het schoolplein gratis heerlijke ijsjes uitdeelde.

Versterking basisschool in Thesinge 
Er wordt hard gewerkt bij CBS De Til in Thesinge voor de versterking én 
het toekomstpakket. 
De versterkingsmaatregelen zijn de afgelopen weken flink opgeschoten. 
De ruwbouw aanpassingen zijn klaar en de eerste stucwerkzaamheden 
zijn in volle gang. De komende weken gaat de bouw volledig over van 
ruwbouw naar afwerking. De werkzaamheden lopen volgens planning. 
Verwacht wordt dat de aannemer voor de bouwvakvakantie klaar is. Alles 
is erop gericht dat de kinderen en hun leerkrachten na de zomervakantie 
weer naar hun eigen school kunnen. 

De afgelopen periode zijn onder andere de vloeren en plafonds verankerd 
aan de wanden, zijn strips geplaatst in de wanden en zijn extra houten of 
stalen balken in het dak aangebracht. Alle maatregelen zorgen ervoor dat 
de school veel steviger wordt. Als de school klaar is, dan is niets meer te 
zien van deze maatregelen. Maar ze zorgen er wel voor dat de kinderen 
en leerkrachten straks weer veilig naar school kunnen.
Samen met de versterking heeft het dak (extra) isolatie gekregen, zijn 
zonnepanelen geplaatst en wordt alle verlichting vervangen door LED 
(Light Emitting Diode) verlichting. Ook worden de ruimtes anders inge-
richt. Daardoor kunnen de leerkrachten de kinderen straks beter in ver-
schillende kleine groepjes laten werken. Met het aanbrengen van een 
nieuw ventilatiesysteem en het renoveren van de toiletten wordt er ook 
rekening gehouden met de eisen die aan scholen op dit moment worden 
gesteld. 

Nationaal Coördinator Groningen

Oproep aan kinderen: 
Zet eens iets in deze krant!

De OBS en De Til - versterking op schema

De ijscoman op het schoolplein (foto Nationaal Coördinator Groningen)
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Matt en z’n matties door Matthieu Visser

Dorpshuissessie
Op zaterdag 21 mei was er weer een Dorpshuissessie in Dorpshuis de 
Leeuw in Garmerwolde. De muzikale aftrap werd gegeven door de band 
Just Practice, hun eerste optreden in deze vorm. In deze band spelen veel 
Garmerwolder muzikanten. Ze speelden hun covers voor een bomvolle 
zaal met zowel volwassenen als jongelui en gingen - net als de zaal - 
 lekker uit hun dak. De muziek was prima. 
Daarna kwam Cynn, een meid die haar roots bij de Popschool in Garmer-
wolde heeft; dat voelde wel als een thuis. Met alternatieve Synthpop. Zij 
had veel elektronica, waarmee ze meerdere instrumenten bespeelde en 
er ook bij zong. Ook dit was goede muziek en werd door de jeugd goed 
gewaardeerd. 
Toen volgde Small Town Bandits, een band uit Groningen. Deze band  
trad al eens eerder tijdens een Dorpshuissessie op. Zij speelde nu ´oud 
werk´, afgewisseld met nieuw. Ook hun optreden, hun eerste na twee jaar, 
was heel goed en werd door het publiek zeer gewaardeerd.
Daarna was het tijd om de benen nog verder los te schudden op de disco-
muziek. Dit werd volop gedaan door zowel volwassenen als jongelui. Het 
was een prachtige en gezellige avond. 

Foto en tekst Sieb-Klaas Iwema

The Food of Love
Barokensemble La Primavera geeft al meer dan 
vijfentwintig jaar met veel liefde en plezier 
 kwalitatief hoogstaande renaissance- en barok-
concerten in binnen- en buitenland. 
Samen met de jonge, veelbelovende sopraan 
Elisabeth Hetherington spelen ze op 5 juni in 
Garmerwolde het programma Food of Love met 
liederen van Henry Purcell. 
Het programma wordt aangevuld met Engelse 
instrumentale muziek van John Dowland en 

Ruim tien paar handen zijn op zaterdag 30 april 
flink uit de mouwen gestoken in en rondom  
Trefpunt in Thesinge tijdens de jaarlijkse klus-
dag. De zolder werd opgeruimd, de ramen 
gezeemd, deuren werden geschuurd of voor-
zien van een nieuw slot en van het dak van de 

Klusdag Trefpunt Thesinge
fietsenstalling werd de jarenlange mosgroei en 
overige natuurlijke vervuiling verwijderd.
Natuurlijk bleven er klusjes liggen, maar daar-
voor wordt er volgend jaar opnieuw een klusdag 
georganiseerd. 

Koos van de Belt 

  Desiree Luiken op de ladder om de ramen te zemen (foto Koos van de Belt)

Tobias Hume, gespeeld op theorbe en viola da 
gamba.
Het concert is op zondag 5 juni om 15.00 uur in 
de kerk van  Garmerwolde. 
Kaarten € 20,-. Meer informatie op 
www.kerkgarmerwolde.nl.

Plaatselijke commissie 
kerk Garmerwolde
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Thesinge
Metha Nijkamp 050 302 3217
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 1 juli 
2022
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag 
18 juni 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).
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Vrijdag 3 juni
Thesinge, Trefpunt; van 17.00 - 
19.00 uur: Borreluurtje met frituur.
Zondag 5 juni
-  Garmerwolde, kerk; 9.30 uur: 

Speciale kerkdienst in kader 
‘Feest van de Geest’ m.m.v.  
ds. Boonstra uit Groningen en 
kunstenaar Davey Smand die na 
de dienst vertelt over zijn project 
‘dood en leven, de cirkel van het 
bestaan op aarde’

-  Garmerwolde, kerk; 15.00 uur: 
Concert Food of Love 
(zie artikel)

Donderdag 9 juni 
Thesinge: Fietstocht. Start tussen 
18.00 – 19.30 uur vanuit Trefpunt 
(reservedatum: donderdag 23 juni)
Zaterdag 11 juni
-  Garmerwolde, vanaf 9.00 uur: 

Seizoensafsluiting GEO  
(zie artikel)

-  Thesinge, vanaf 9.00 uur: 
Ophalen oud papier.

-  Thesinge, Trefpunt; 10.00-13.00 
uur: Duurzaamheidsmarkt 
EcoThesinge. Het Trefpunt is 
i.v.m. Duurzame Huizendag tot 
17.00 uur open. (zie artikel)

Vrijdag 17 juni
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
ALV Begrafenisvereniging 
Thesinge e.o. (zie artikel)
Zaterdag 18 juni
-  Thesinge, vanaf 10.00 uur: 

Garagesale
-  Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 

Decennia (zie artikel)
De woensdagen 15 en 29 juni
Garmerwolde, jeu de boulesbaan; 
14.00 uur: jeu de boules (bij goed 
weer). Info Pia Pops,  
tel. 050 541 65 87.
Vrijdag 24 juni
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Kaartclub De Eendracht.
Maandag 27 juni
-  Garmerwolde; van 8.30 - 9.30 

uur: Chemokar t.o. Konings-
heert.

-  Thesinge; van 9.45 - 10.45 uur: 
Chemokar op het Hendrik 
Ridderplein.

Donderdag 30 juni
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 10.00 uur: Koffiemorgen. 
Info Hillie Ramaker, 
tel. 050 541 53 35.
Vrijdag 1 juli
-  Garmerwolde, Dorpshuis de 

Leeuw; vanaf 17.30 uur: 
Uitgebreide Dorpsborrel

  Henk Hoiting kookt een 
Surinaamse maaltijd omdat het 

Keti Koti is (feestdag en 
herdenking afschaffing slavernij 
in Suriname en Nederlands 
Caribisch gebied)

-  Thesinge, Trefpunt; van  
17.00 - 19.00 uur: Borreluurtje 
met frituur.

De Soos
De klaverjasavond in mei heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
Joke Vliem 3869 pnt.
Henk Vliem 3837 pnt.
Geert Pops 3483 pnt.

We nemen nu vakantie. De volgende 
keer is op dinsdag 13 september, 
aanvang 20.00 uur, in Dorpshuis de 
Leeuw te Garmerwolde.

Jannes Ramaker

Vrijdag 29 april werd door klaverjas-
club De Eendracht weer een kaartje 
gelegd. Voorafgaand aan de klaver-
jasavond werd de Algemene Leden-
vergadering gehouden. Door corona 
kon deze gebeurtenis ruim twee  
jaar (!) niet plaatsvinden. 
Voorzitter Wim Ritsema bracht 
enkele belangrijke veranderpunten 
voor de club naar voren, zoals con-
tributieverhoging en het aantal te 
spelen boompjes klaverjassen. De 
voorstellen van het bestuur werden 
alle aangenomen. Zo zal als proef 
het aantal te spelen boompjes 
teruggebracht worden van vier naar 
drie per avond. Daardoor, is de ver-
wachting, zal er meer ruimte zijn 

Klaverjasclub De Eendracht
voor de ‘social-talk’ (Engels) tussen 
en tijdens het klaverjassen. Na de 
ALV kwamen de kaarten op tafel en 
aan het eind van de avond was de 
uitslag van de eerste drie als volgt:
1e Ina Verweij 6242 pnt.
2e Janny Sibma 5536 pnt.
3e Dick Verweij 5424 pnt.

Klaverjasclub De Eendracht speelt 
voortaan altijd in Trefpunt op de 
laatste vrijdag van de maand. 
De volgende klaverjasavond in 
Trefpunt is dus op vrijdagavond 24 
juni om 19.30 uur. Iedereen is wel-
kom! En misschien tot ziens!

Dick Verweij

In de stad zijn ondergrondse fietsenstallingen, 
in Thesinge voldoet een hek. 
(foto Henk Tammens)


