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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

48e jaargang - juni 2022

Koekkoeks kijkers
Onlangs won Herbert Koekkoek de ‘Kunst 
op Straatprijs’ van Kunstpunt Groningen. Het 
bekroonde kunstwerk de ‘Kijker’ kent ieder-
een die zich wel eens in het Ten Boersterbos 
heeft gewaagd: een reuzegrote verrekijker 
van cortenstaal, bovenop de Spottershill 
(krom Engels voor uitkijkheuvel). Vorig jaar 
was de Kijker ook al genomineerd, dit jaar be-
leeft deze dus een nieuw hoogtepunt in zijn 
lange leven. Herbert woont en werkt sinds 
jaar en dag aan de Bovenrijgerweg, u kent 
hem en zijn metaalatelier vast wel. Of anders 
een of meer van de werken van zijn hand die 
in en rond Thesinge staan. Het idee om zijn 
werk en leven te belichten wuift hij weg: ‘Er 
is genoeg te vertellen over alleen die kijker!’

Het thema van de prijs was ‘Panorama, zicht op 
Stad en Ommeland’. Nou, dan zit je als verre-
kijker, in de ommelanden en ook nog eens met 
de lenzen op de Martinitoren gericht, wel goed. 
Herbert: ‘Hij symboliseerde bij het plaatsen des-
tijds de ambtelijke band tussen de gemeenten 
Ten Boer en Groningen.’

Het begin
Rond 2002 maakte Herbert in zijn tuin een pro-
ject genaamd ‘Big Brother is watching you’, naar 
aanleiding van de toen heersende bezorgdheid 
over het in de gaten houden van mensen. 
 Herbert vertelt: ‘Daardoor kwam ik, als vogelaar 
mijn hele leven al met verrekijkers in de weer, op 
het idee om van cortenstaal een aantal ijzeren 
kijkers (op ware grootte) te maken. Die heb ik in 
de knotlindes voor ons huis geplaatst, gericht op 
de tuin, het tuinpad en het huis. Ze hielden ieder-
een in de gaten. Toen de lindes uitliepen zag je 
de kijkers niet meer zo goed en heb ik de ‘Kijker-
toren’ bedacht en gemaakt, met de twaalf ver-
rekijkers uit de bomen. Ze zijn naar alle kanten 
gericht en in de top zit een heel kleintje dat naar 
boven tuurt.’ En hij grijnst: ‘Een kleintje in een 
richting waar we niet zo vaak kijken …’ De Kijker-
toren staat nu bij borg Ewsum in Middelstum.
Door het verhaal over de lindes en door de foto 
noem ik de kijkertoren alsmaar een kijkerboom, 
waarop Herbert dan ‘toren’ zegt. Maar zo gaat 
dat: de kunstenaar wikt en de kijker beschikt wat 
het is of voorstelt. Eerder vertelt Herbert dat hij 
vaak allerlei interpretaties van zijn werk te horen 

Door een oculair van zijn prijswinnende verrekijker heeft Herbert zicht op de Martinitoren in Stad
(foto Koos van de Belt)

krijgt en dat sommige journalisten daar al 
genoeg aan lijken te hebben, zonder hemzelf 
verder te bevragen. Dus vandaar hier Herberts 
eigen verhaal over de verrekijker.

Langs de rivieren
Intussen was er in Millingen aan de Rijn een 
project gestart genaamd ‘Ontmoeting op de 
dijk’, in het kader van Kunstroute 2002: Van 
Kekerdom (NL) tot Keeken (D). De oplettende 
lezer ziet hier al een voorteken: Keker, Keek / 
kijker, kijk. Herbert: ‘Ik werd ervoor gevraagd en 
dacht: dijk – rivier – uiterwaarden – vogels … 
verrekijkers! In die tijd las ik een artikel waarin 
de auteur zich zorgen maakte over het in toe-
nemende mate in de gaten houden van de  mensen 
door overheden en bedrijven – met camera’s en 
digitaal. De gemiddelde burger stond (toen al!) 
ruim duizend maal ergens geregistreerd. En ik 
was al met die ‘bewakingskijkers’ bezig geweest, 
dus ik besloot de verrekijkers niet, zoals de 
vogelaars, op de uiterwaarden te richten, maar 
juist naar het dichtstbij gelegen dorp: om de 
mensen in de gaten te kunnen houden.’ Aldus 
verwijzend naar de bewakings- en registratie-
manie maakte hij drie zeer forse verrekijkers, bij 

elkaar opgesteld, en daarnaast nog een statief 
met drie kijkers op ware grootte. Die laatste 
keken wél richting de uiterwaarden.
Het was een groot succes, maar na drie maan-
den moesten ze toch weer weg. Galerie Bak-
steen uit Groningen wilde ze wel exposeren. 
Herbert grijnst: ‘Dan sleepten ze er regelmatig 
een naar buiten, op de stoep voor de galerie. Een 
heel gedoe, maar met twee man lukt je dat wel.’ 
Hierna vervoerde galeriehouder André Hoornstra 
de verrekijkers voor een expositie naar Ameland. 
Herbert: ‘Het was het mooiste geweest als ze 
daar op de waddendijk waren beland, zichtbaar 
vanaf de veerboot.’ (Misschien had je dan een 
verrekijker nodig om ze te zien, maar dit terzijde.) 
Toen een wethouder uit Papendrecht ze daar in 
het vizier kreeg, werd hij erg enthousiast en wilde 
hij ze in zijn gemeente op de kade langs de 
 Merwede zetten. Maar de lokale kunstcommissie 
keurde het plan af. Als ze in Papendrecht waren 
beland hield het verhaal hier op. Nee, dan was dit 
verhaal helemaal nooit verteld …
Uiteindelijk kwamen de drie verrekijkers bij 
 Herbert in de tuin te staan. Dat was aanleiding 
voor de gemeente Ten Boer om ze in 2004 te 
fotograferen voor een mooie nieuwjaarskaart.
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Een scheiding
En toen, in 2005, belde de gemeente Ten Boer: 
wil je een van je kijkers op de heuvel in het bos 
plaatsen? Herbert: ‘Ik zei dat het er drie waren, 
maar één vonden ze genoeg. Die werd extra 
verstevigd, om in de publieke ruimte langdurig 
bestendig te zijn tegen de elementen en van-
dalen, en werd in 2006 geplaatst. De andere twee 
werden verkocht aan particulieren. Een bleef 
hier in de buurt, de andere ging via een galerie 
naar Noord-Holland. Zo kwam er een einde aan 
het gedrieën knus turen in de verte; de kijkers 
moesten het verder maar alleen zien te rooien.
In 2009 was er een project van CBS De Til, 
genaamd ‘Kijken in je omgeving’. De kinderen 
maakten verrekijkers van wc-rollen en gingen 
ook op excursie naar Herberts superkijker. De 
Kijker staat zo opgesteld dat ook kinderen 
erdoor kunnen kijken. Herbert lachend: ‘Je ziet 
altijd dat de mensen door de kijkers heen turen, 
soms zelfs aan weerszijden, naar elkaar!’

Alleen verder
Er volgt een turbulente tijd voor onze verrekijker: 
vandalen slaan meermaals toe. In het vroege 
voorjaar van 2016 wordt de Kijker met veel 
geweld aangevallen. Dit resulteert in een fors 
aantal deuken. Met behulp van apparatuur van 
garage Hoekstra4in1 weet Herbert de schade 
goed te herstellen. Wel moet het rechter oculair 
vervangen worden.
Afgelopen winter was het wederom lijden voor 
de Kijker: ditmaal met extreem vuurwerk, waar-
door er een enorm gat werd geslagen. Ook dat 
is inmiddels gerepareerd, gelukkig net op tijd 
voor de nominatie. Herbert is blij dat de gemeente 

(inmiddels Groningen) zich blijft inzetten voor 
een ongeschonden behoud van de kijker.

Kijk, een Koekkoek!
Vraagt u zich nu af waar er zoal nog meer moois 
van Herbert te zien is, hier volgt een kleine 
bloemlezing.
Op Smidshouk in Thesinge staat ‘Blijf mij nabij’ 
en in een wisselende tuin in  Thesinge vindt u de 
‘Roelie Dijkemabokaal’. Het ‘Schip in de wind’ 
aan de Rijksweg en de ‘ Obelisk’ op de begraaf-
plaats vindt u in Ten Boer. 
Die laatste heeft Herbert ontworpen, maar niet 
zelf uitgevoerd – interessant detail is dat de 

 obelisk vijfhoekig is. En zeker is het object Zee-
wijzers op de rotonde bij Weiwerd een kijkje 
meer dan waard: op de wind bewegende boeien 
in felle kleuren.
Ook heeft Herbert Koekkoek voor meerdere 
voormalige borgterreinen markeringen gemaakt 
die verwijzen naar het verleden. Op dit moment 
is Herbert druk met zijn project ‘Tijdverdrijf-
machines’.
Op herbertkoekkoek.nl kunt u zijn overig werk 
bekijken – en ook een spectaculair filmpje over 
de Zeewijzers.

Jan Ceulen

Herbert bij de Kijker: hoewel zorgvuldig gerepareerd zijn de beschadigingen nog wel te zien en te
voelen (foto Koos van de Belt)

In 2021 heeft de 15e editie van de ThesingeRun plaatsgevonden. 
Deze mooie mijlpaal vierden we op 10 juni 2022 samen met onze 
vrijwilligers. Wij zijn erg blij met deze grote groep trouwe vrijwilli-
gers, want dankzij hen is het mogelijk om van de ThesingeRun een 
jaarlijks terugkerend evenement te maken! 
 
Toko Semarang verzorgde deze avond een heerlijk buffet en het gitaarduo 
Behangmuziek voorzag ons ondertussen van live muziek. Ook hebben we 
van de gelegenheid gebruikgemaakt om onze trouwe hoofdsponsor van 

Vrijwilligersavond ThesingeRun

Appie Ridder van het gelijknamige Timmerbedrijf Ridder werd als nieuwe 
hoofdsponsor met een ferme bos bloemen in de spotlights gezet. 

de afgelopen jaren, Van der Veen Magazijnstellingen BV, te bedanken en 
om onze nieuwe hoofdsponsor, Timmerbedrijf Ridder, te introduceren. We 
 vinden het erg leuk om wederom een hoofdsponsor uit eigen dorp te heb-
ben en kijken uit naar succesvolle jaren.
Dit jaar vindt de ThesingeRun plaats op zaterdag 24 september: save the 
date! De inschrijving is al geopend. Lijkt het je leuk om te helpen? Stuur 
dan een mailtje naar info@thesingerun.nl. Meer informatie vind je op de 
website thesingerun.nl. 

Namens de organisatie, Susan Vaatstra

Bloemen waren er ook voor Reinder en Jan van der Veen van 
Magazijnstellingen.nl, de terugtredende hoofdsponsor. 
(foto’s Desiree Luiken)
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Op 29 mei om 7.00 uur ’s ochtends verzamelden zich tot mijn grote 
verrassing zeventien dorpsgenoten bij de kerk van Garmerwolde. 
De bedoeling was een wandeling te gaan maken in natuurgebied 
Kardinge.

De reden dat we deze keer zo vroeg aan de dorpswandeling begonnen 
lag bij ondergetekende. Ik had namelijk aan Annemieke (van de Activitei
tencommissie Garmerwolde, red.) voorgesteld om aan deze wandeling 
iets extra’s toe te voegen, namelijk ‘stilstaan bij de natuur’, in het bijzonder 
bij vogels. Hoe vroeger, hoe meer vogels zich laten zien en horen en dat 
is dus de reden van het tijdstip. De meeste zang en ‘dans’ hoor en zie je 
vanaf eind april tot midden mei. De meeste vogels hebben eind mei jongen 
en er wordt derhalve meer gevoerd en iets minder gezongen. Maar niet 
getreurd, en ook geen geklaag over het slechte weer, het was namelijk 
behoorlijk fris. We gingen vrolijk op pad.

Jan Arends was van de partij met een microfoon om vogelgezang vast te 
leggen. Ook Diaz, de achtjarige kleinzoon van dorpsgenoot Anneke was 
erbij; hij is zo enthousiast over vogels dat hij zaterdagmiddag vanuit België 
waar hij op bezoek was, hierheen was gekomen. Diaz heeft mij geholpen 
met het onthouden en noteren van alle vogels die wij zagen en/of hoorden.
We begonnen met lekker doorstappen de Stadsweg op, richting Ridder
borg. Voordat we onze route over het dijkje richting de Noordermolen 
vervolgden, zijn we een kijkje gaan nemen bij de grote waterplas aan de 
linkerkant. Daar zwommen wilde eenden, kuifeenden, zwanen en een wat 
zeldzamer soort: de krakeend. Jammer genoeg broeden er nog steeds 
geen oeverzwaluwen in de daarvoor aangebrachte muur met gaten. En 
Diaz vroeg zich ook nog af of de ijsvogel hier misschien zou zijn. In het 
lente en zomerseizoen niet, moest helaas mijn antwoord zijn.

Vooral op het dijkje, en later op het fietspad tussen de rietvelden, hoorden 
we toch nog heel veel vogels zingen waar Jan opnames van maakte. Hij 
heeft onder andere de rietzanger, de kleine karekiet en de rietgors (zie 
foto), die we veelvuldig hoorden, opgenomen. Eveneens hoorden we de 
wat zeldzamere sprinkhaanzanger en later de blauwborst, waarvan wij 
ook de jongen zagen. Naast het zien van deze prachtige blauwborst was 
een overvliegende koekoek voor velen een verrassende, nieuwe ervaring. 
Over het pad tussen het riet en de weilanden, liepen we via het Bevrij
dingsbos en de Stadsweg terug richting Garmerwolde. 

Natuurwandeling vanuit Garmerwolde
We sloten af met koffie en warme croissants in Dorpshuis de Leeuw. Daar 
kwam ik samen met Diaz uit op 33 verschillende vogels die we onderweg 
gehoord en/of gezien hebben. Persoonlijk vond ik het heel gezellig en ik 
heb een sterk vermoeden dat iedereen die deelnam genoten heeft.
Het was wat mij betreft een goede balans tussen wandelen en even stil
staan. En voor herhaling vatbaar; ieder seizoen heeft tenslotte zijn eigen 
schoonheid qua natuur. 

De dorpswandelingen (al dan niet in combinatie met ‘stilstaan bij de 
natuur’) worden georganiseerd door de Activiteitencommissie Garmer
wolde. Het lijkt me leuk om in de lente van 2023 een vergelijkbare natuur
wandeling te maken, ergens eind april/ begin mei om 5.30 uur.
Mochten er wandelaars zijn die belangstelling hebben voor foto’s van de 
blauwborst, rietzanger en/of rietgors in kleur, dan mogen ze mij benade
ren. Je kunt ook contact opnemen met de redactie
(gentexpress@hotmail.com).
Graag tot een volgende wandeling (of wat anders in het dorp)!

 Joke de Jong

Deze rietgors werd gespot in het riet, zo te zien was hij ook duidelijk te 
horen (foto Joke de Jong)

In het voorjaar is een nieuwe Activiteitencommissie Garmerwolde in het 
leven geroepen en die gaat voortvarend te werk. Na de natuurwandeling 
op de vroege zondagochtend van Pinksteren en een dorpsborrel in Suri
naamse sferen op 1 juli, liggen de activiteiten tijdens de zomermaanden 
even stil. 
Maar de eerste activiteit voor na de zomervakantie is al gepland; een 
garage sale op zaterdag 17 september (zie hieronder). 

Activiteitencommissie aan de slag
En ook voor het najaar heeft de commissie allerlei plannen; zo is er voor 
de jeugd een SintMaartendisco op woensdagmiddag 9 november, en 
WKvoetbal op groot scherm op vrijdag 25 november. Voor volwassenen 
staan onder meer een pubquiz en een kerstactiviteit op de planning. 
Heb je ideeën voor of wil je meehelpen bij activiteiten? Meld je dan bij 
Janneke Vermaas: jannekevermaas@hotmail.com. 

De Activiteitencommissie organiseert op zaterdag 17 september 2022 een 
garage sale.
Vanuit garages, schuren en opritten bieden diverse dorpsbewoners hun 
tweedehands spullen te koop aan. Denk daarbij aan speelgoed, (kinder)
kleding, meubilair, boeken, cd’s, hobbyspullen, keukenspullen en snuis
terijen. 
Het is de bedoeling dat deelnemende adressen dan herkenbaar zijn aan 
slingers/versiering of een bordje in de tuin. De garage sale vindt plaats in 
heel Garmerwolde (met uitzondering van Zevenhuisjes) en duurt van 
10.00 tot 14.00 uur (opbouw vanaf 09.00 uur).
In de week voorafgaande aan de garage sale zal een flyer worden ver
spreid waarop de ‘snuffelroute’ staat met alle deelnemende adressen. 

Garage sale Garmerwolde 17 september
Op 17 september is de ‘snuffelroute’ tevens te verkrijgen in Dorpshuis de 
Leeuw, waar u tijdens de garage sale ook terecht kunt voor een drankje 
in het café. Een prachtige plek om even op adem te komen en de voetjes 
te laten rusten tussen het struinen door. 
Wil je meedoen als verkoper? Stuur dan voor 1 september 2022 een 
email naar: jannekevermaas@hotmail.com onder vermelding van naam, 
adres, telefoonnummer en waar men je kan vinden (voorzijde/garage/
achterzijde enz.).

Namens de Activiteitencommissie Garmerwolde, 
Janneke Vermaas
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Fietstocht Thesinge
En weer is het Dora Westra en Jakob van der 
Woude gelukt om mij, Betsy en zoon Marco 
over een stukje Groninger fietspad rondom 
Thesinge te laten fietsen waar wij in de af
gelopen veertig jaar nog geen wielafdruk 
hadden achtergelaten. Vanuit Woltersum de 
Kollerijweg verlatend, linksaf en dan het eer
ste paadje (Kerkhorn) rechtsaf. En dan fiets 
je via een smal paadje recht op het kerkje 
van Wittewierum af (vanaf de doorgaande 
weg vrijwel onzichtbaar). 
Voor ons dus een klein stukje onontdekt 
Groningen over een fietspaadje, deels be
dekt met stenen met daarin gegraveerd 
plaatsnamen en een  datum. De betekenis 
daarvan is mij (nog) niet duidelijk.

Maar dit was niet het enige mooie stukje van  
de ca. 33 kilometer die de 23 deelnemers op 
donderdagavond 9 juni gefietst hebben. Oost
waarts vertrokken met de wind grotendeels in de 
rug, door het Ten Boersterbos, langs geurende 
percelen met vers gemaaid gras, koeien als toe
schouwers tegen een achtergrond van wind
molens, aardappelvelden waar de piepers in 
(zeer) rechte ruggen al uit piepen, percelen met 
beginnende maisgroei en langs poldermolen 
Meervogel, nabij Hoeksmeer (gebouwd in begin 
19e eeuw), met op de achtergrond een wind
molenpark uit de 21e eeuw. 
Toen mochten de billen even van het zadel. In 
café De Brug in Garrelsweer was de koffie bruin 
en de thee vers. En verbazingwekkend: daar 
zagen we Dora en Jakob. Zij zaten nog in Tref
punt toen we uit Thesinge vertrokken en zonder 
ons te passeren zaten zij nu in De Brug.

De wind ging steeds meer liggen
Het tweede deel van de tocht ging via Lopper
sum en over een voor velen ook nieuw landelijk 
fietspad naar Westeremden. Erg mooi, met al 
bloeiende akkerranden aan beide zijden en een 
indrukwekkend beeld van een rij oude en recent 
geplaatste hoogspanningsmasten naast elkaar. 
Toen naar Stedum en daar konden we kiezen 
hoe uiteindelijk naar Thesinge te fietsen. Via een 
route met slechts één verhoogd bruggetje (geen 
9junigrap), of voor de avonturiers de route via 
twee extra hoge smalle bruggetjes met steile 
klim en afdaling. Een daarvan was het rijks
monument Peertil, gebouwd in 1754, herbouwd 
in 1886 en gerenoveerd in 1996.
Dora en Jakob hadden ondertussen Garrels
weer ook weer verlaten en opnieuw zonder ons 
in te halen waren ze eerder in Trefpunt dan wij. 

Reina Bus en Lina Koenes bepalen het tempo, Goozen Bus en Jaap Koenes volgen 
(foto Koos van de Belt)

Zelfs het beste paard, hier stalen ros, struikelt wel eens. Niet dat er 
iemand van zijn fiets gevallen is, nee, ondergetekende organisatoren 
zijn gestruikeld over een straatnaam. Het is in Woltersum namelijk 
Hoofdweg in plaats van Hoofdstraat, begrepen we uit de vele, vele 
reacties.

Vraag 1
Antwoord: In het huis (aan de Hoofdweg dus) woonde iemand die een 
ambt ( dominee) had en als naam een beroep (molenaar). Af en toe 
kwam hij – uiteraard op zondag – in Thesinge, bij zomerdag op de 
fiets. Altijd om 14.00 uur om de dienst te leiden bij de Hervormde 
Gemeente.

Vraag 2 
Deze luidde: U stapt om 14.43 uur in Loppersum in de trein. Hoe laat 
arriveert u in Stedum? Antwoord: Normaal gesproken vijf minuten later.

Deze dag was de route voor hen geen 33 kilo
meter, maar ik kan mij indenken dat ze vooraf in 
totaal een veelvoud aan kilometers voor deze 
fietstocht hebben gefietst.
Nu zaten ze weer klaar om de antwoorden op de 
vragen in ontvangst te nemen. Want geen fiets
tocht zonder bijbehorende vragen. Jakob is een 
meester in het bedenken van die hersenkrakers. 
En ook nu is het ons, evenals voorgaande jaren, 
weer gelukt om nul uit drie te scoren. Hieronder 
de vragen, met de daadwerkelijk juiste antwoor
den (zie kader).
Het lukt Dora en Jakob vast om ook volgend jaar 
weer zo’n mooie tocht uit te zetten, waarbij voor 
iedereen de uitspraak van Pierre de Coubertin 
blijft gelden: deelnemen is belangrijker dan 
 winnen.

Koos van de Belt 

Zelfs het beste paard struikelt wel eens
Vraag 3 
De laatste vraag ging over de plaquette met de namen van de 
verongelukte militairen aan de Thesingerlaan. Hoe heette de huisarts 
die hierbij aanwezig was? Dat was dokter Van der Meer. Velen gaven 
dokter Anderson (Garmerwolde) als antwoord. Marinus en Hetty 
wisten dat het de Ten Boerster huisarts was, maar de naam kenden 
ze niet.

Eindconclusie: van de 23 deelnemers viel er niemand in de prijzen. 
Volgend jaar, beste mensen van Dorps belangen, graag weer op 
vrijdag. En dan zien we ook graag het voltallige bestuur (of ten minste 
enkelen) verschijnen. 
En toch was er iemand – die weliswaar niet mee fietste – die een prijs 
verdiende. Dat was Marjan, voor de vlotte en keurige bediening in 
Trefpunt.

Dora en Jakob

Dankwoord
Graag willen we langs deze weg iedereen bedanken voor jullie 
aanwezigheid, cadeau (het bankje op de foto) en lieve woorden 
tijdens Henk zijn afscheidssymposium op 24 mei. Het is voor ons 
beiden een onvergetelijke dag geweest.

Henk en Reina Busscher
(foto Henk Busscher)
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Na twaalf jaar heeft het bestuur van  Stichting 
Felicitas besloten te stoppen met zijn acti
viteiten en heeft het geprobeerd het stokje 
over te dragen aan anderen. Helaas is dat 
laatste niet gelukt en inmiddels is de stich
ting opgeheven, de bankrekening gestopt, 
de laatste mail verstuurd en zijn de boe
ken gesloten. Hoe nu verder?

Cultuurfonds Thesinge
Het is natuurlijk jammer dat Stichting Felicitas 
niet meer voortgezet kon worden. Wat hebben 
we mooie, leuke en verrassende dingen kunnen 
doen. Maar houdt het nu ook echt op?
Ja, het werk van Stichting Felicitas wel, maar we 
hebben in overleg met toneelgroep De Rijge en 
de Stichting Dorpshuis Thesinge een belangrijke 

En dat was het dan … en meer
Vink van het voormalige Theater te Water. Dat 
wordt vast een mooie avond. De eerste kaartjes 
voor de voorstelling zijn al gereserveerd. 
Reserveren kan door een mail te sturen naar 
kaartjes@dorpshuisthesinge.com. De kaartjes 
kosten € 12,50 p.p. en je krijgt tegen die tijd wel 
een email over de betaling.
Dit is de eerste aanvraag die onder het nieuwe 
cultuurfonds valt en er zullen zeker meer volgen.

Het bestuur van Stichting Felicitas (Marion 
Vuijst, Clara van Zanten en ondergetekende) 
bedankt jullie allemaal heel erg voor alle steun. 
Het ga jullie goed en we zien elkaar vast weer 
bij een van de komende activiteiten in ons mooie 
dorp.

Pluc Plaatsman

beslissing kunnen nemen. Het positieve saldo 
dat Felicitas had geërfd van toneelgroep De Rijge 
is nu ondergebracht bij Stichting Dorpshuis The
singe onder de naam ‘Cultuurfonds Thesinge’ en 
daar geoormerkt voor culturele activiteiten die in 
het dorp door dorpsbewoners georganiseerd 
kunnen worden. Heeft iemand een goed idee dat 
past, dan kan hij of zij een aanvraag doen bij het 
bestuur van het dorpshuis voor financiële onder
steuning. En dat zal zeker gaan gebeuren. Wat 
zegt u? De eerste aanvraag is al binnen!

Eerste aanvraag
Toneelgroep Waark komt op vrijdagavond 18 
november aanstaande naar Thesinge met het 
stuk ‘Staait een bisschop veur Stad’, een stuk 
over Bommen Berend, geschreven door Just 

Wanneer er activiteiten in Trefpunt zijn (van een vergadering van 
Dorpsbelangen tot een optreden van een band, van een extern congres 
tot een 50jarig huwelijksfeest), zorgen vrijwilligers van Trefpunt voor 
bijvoorbeeld de bardienst of serveren ze een lunch. Er is een grote pool 
van medewerkers en meestal lukt het heel goed om de diensten te 
vullen. Maar soms lukt dat niet. Dan gaat het vaak om bijeenkomsten 
die laat eindigen. Niet al onze vrijwilligers kunnen de dynamiek van het 
lokale nachtleven aan.
Daarom onze oproep aan de 50minners in Thesinge: heb je zin om af 
en toe een bardienst te draaien? Trefpunt is er erg mee geholpen en het 

Vrijwilliger worden in Trefpunt?
is een leuke manier om je in te zetten voor het dorp. Zeker voor ‘nieuwe’ 
bewoners die zo hun dorpsgenoten kunnen leren kennen. Je zit nergens 
aan vast, elke maand krijg je een mail met de activiteiten van de 
volgende maand en je kunt je dan aanmelden voor iets wat je leuk lijkt 
om te doen.
Voor aanmelden en specifieke informatie: stuur een mailtje naar 
vrijwilligers@dorpshuisthesinge.com en we nemen contact met je op.

Koos van de Belt en Anja Ensing, 
coördinatoren vrijwilligers Trefpunt

Garage sale Thesinge
Volgend jaar weer? Volgend jaar weer! Dat was te horen na de 
geslaagde garage sale in Thesinge op 18 juni. Meerdere bewoners 
hadden hun overbodige, maar nog zeer bruikbare spullen van zolder of 
uit de garage gehaald en tentoongespreid in de hoop ze te slijten en zo 
een tweede, derde of volgend leven te geven. Daarbij werden goede 
zaken gedaan. Maar in eerlijkheid dient vermeld te worden dat de 
meeste spullen bij een volgende editie mogelijk weer van zolder gehaald 
moeten worden. Tenzij de eigenaars de onverkochte spullen recht
streeks naar de kringloop hebben gebracht.

Ook aan De Dijk was waar uitgestald. Een jonge koper onderhandelt 
over de prijs. Die was over het algemeen alleszins schappelijk en de 
koop zal wel doorgaan. 
(foto en tekst Koos van de Belt)
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Op zaterdag 11 juni heeft vv GEO het slotweekend 
gehouden. Onder perfecte weersomstandigheden 
hebben ongeveer 75 kinderen en ouders het ouder-

kindtoernooi gespeeld. Evenals voorgaande jaren was dit opnieuw 
een succes. Nieuw op de ochtend was het kaboutertoernooi. 
Vijftien kabouters hebben een onderling toernooitje gespeeld. Een 
springkussen zorgde ervoor dat de laatste energie ook nog op ons 
sportpark achtergelaten kon worden. 

Traditiegetrouw was er ’s middags een seniorentoernooitje. Vier teams, 
bestaande uit spelers van het Walking Football team, het eerste en het 
derde team, hebben onderling enkele leuke wedstrijden gevoetbald. 
Ondanks dat de opkomst wat tegenviel was het een geslaagd toernooi, 
dat werd afgesloten met een gezellige BBQ tot laat in de avond.

Volgend seizoen senioren
Op sportief gebied is de vereniging druk bezig met het aantrekken van 
nieuwe leden. Inmiddels hebben wij een aantal nieuwe senioren mogen 
toevoegen. Vv GEO heeft voor het nieuwe seizoen twee seniorenteams 
ingeschreven. De ‘Walking’ voetballers hebben nu 25 leden ingeschreven 
die wekelijks op de maandagochtend trainen.

Volgend seizoen jeugd: meiden gezocht!
Inmiddels hebben de kabouters hun laatste training van het seizoen ook 
gehad. In september starten ze weer onder leiding van Paul Witkamp. 
Bij de jeugd zijn er in combinatie met vv Woltersum een drietal jeugd-
teams ingeschreven en wordt er getraind met een meidenteam. Op dit 
moment kent het meidenteam nog net te weinig deelnemers om mee te 
kunnen doen met een competitie en zijn wij nog op zoek naar meiden 
tussen 13 en 16 jaar die het leuk lijkt om te voetballen, zodat wij na de 

De ouder-kindochtend bracht ruim honderd deelnemers naar het 
sportcomplex, waar op het hoofdveld in onderlinge partijtjes een 
toernooitje werd gespeeld (foto Koos van de Belt)

winterstop een volwaardig meidenteam kunnen inschrijven bij de KNVB. 
Mochten er hiervoor nog liefhebbers zijn, dan vernemen wij dit graag via 
ons mailadres: info@vvgeo.nl.

Klussendag 9 juli
Tot slot willen wij eenieder wijzen op onze klussendag, gepland op 
zaterdag 9 juli. Vanaf 9.00 uur starten we met een kop koffie of thee en 
gaan we de klussen onder de vrijwilligers verdelen. Uiteraard zal er 
gedurende de dag iets lekkers en een lunch geserveerd worden. Mocht 
jij vv GEO een warm hart toedragen en het fijn vinden dat alles er spic 
en span uit blijft zien, meld je dan aan via info@vvgeo.nl. 

Bestuur vv GEO ‘een club met ballen’

Bodemvondsten
Menigeen heeft ooit wel eens iets gevonden tijdens het spitten of graven 
in de tuin. Een bodemvondst, zogezegd. De Historische Commissie Gar-
merwolde is benieuwd naar deze vondsten. Wat is er zoal gevonden? 
Wanneer? En waar? Het mag van alles zijn: ijzeren voorwerpen of scher-
ven van oude kookpotten of kloostermoppen of ... vul maar aan. Als er 
voldoende reacties binnen komen gaan we in het najaar een kleine expo-
sitie in Dorpshuis de Leeuw organiseren waarin de diverse vondsten uit-
gestald kunnen worden. En tegen die tijd hebben we vast ook wel een 
deskundige/archeoloog weten te strikken om deze vondsten nader toe te 
lichten. Graag even een mailtje naar hvliem@hotmail.com als je hier in 
Garmerwolde en omgeving ooit een bodemvondst hebt gedaan.
En die tijdelijke expositie in het dorpshuis is later misschien wel uit te 
breiden tot een permanente expositie. Bijvoorbeeld in een speciaal voor 
dat doel gemaakte kast die dan op een markante plek in Garmerwolde 
geplaatst wordt.

Henk Vliem, Historische Commissie Garmerwolde

Aardewerken scherven, pijpenkopjes en dergelijke, gevonden in de tuin 
van Dorpsweg 65 tijdens bouwwerkzaamheden, omstreeks 2010. 
Metalen (gebruiks)voorwerpen en andere bodemvondsten in Garmer-
wolde, jaren 1980 – 2000. (foto’s Henk Vliem)

Een paar maanden geleden kreeg de Historische Commissie Garmer-
wolde een paar foto’s van de Cultuurhistorische Vereniging Ten Boer. 
Foto’s die oorspronkelijk afkomstig waren uit het archief van de voor-
malige gemeente Ten Boer. Bij die foto’s zat ook een exemplaar met 
daarop de tapkast van café De Unie. Ongetwijfeld roept die foto dierbare 
herinneringen op bij de ietwat oudere lezers van de Garmer & Thesinger 
Express. Het echtpaar op de foto, Jopie  en  Henk  Kappetijn, heeft 
omstreeks 1980 geprobeerd om café De Unie opnieuw tot bloei te 
 brengen.
De Historische Commissie is heel blij met deze foto want dit is de enige 
foto in haar collectie waarop de tapkast van De Unie staat.
Veel meer informatie en foto’s over café De Unie vindt u in het (digitale) 
archief van de Garmer & Thesinger Express en/of op de Beeldbank 
 Groningen.

Henk Vliem, Historische Commissie Garmerwolde

Jopie en Henk Kappetijn achter de tapkast van café De Unie, 
2 september 1979 (foto Pieter Postma, Bedum)

Kent u deze nog?
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Open Tuinendagen Thesinge
Groei & Bloei afdeling Groningen organi
seert op zaterdag 2 en zondag 3 juli van 
10.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse Open 
Tuinen dagen. In Thesinge kunt u op die 
 dagen drie tuinen bezoeken. Hieronder 
staan de tuinen die meedoen, met omschrij
vingen uit het blad Groei & Bloei.

De tuin van Eveline Hilhorst en Theo de Wit, 
Kapelstraat 6, Thesinge
De tuin, bij een pastorie en op een oud 
kloosterterrein, is na de verwijdering van de 
monumentale kastanjebomen opnieuw 
vormgegeven met niveauverschillen, vaste 
planten in borders, klein fruit en fruitbomen.De tuin van Eveline Hilhorst en Theo de Wit, 

met op de achtergrond de kloosterkerk 
(foto Eveline Hilhorst)

De tuin van Menno en Dineke Oosterhoff, 
G.N. Schutterlaan 20, Thesinge
Een natuurtuin van 4000 m2 met zorg voor 
biodiversiteit, verschillende ecosystemen, 
allerlei soorten bomen, struiken, wilde planten, 
cultuurplanten en ook rozen, een grote vijver, 
paden, heuvel en bruggetjes.
 
De tuin van Yvonne en Chretien Schouteten, 
Lageweg 26, Thesinge
In een open weidelandschap ligt de tuin van 
3600 m2 rondom het huis Klunderhof. De tuin 
bestaat uit fleurige borders met vaste planten, 
een kleine moestuin, struiken met allerlei 
bessen, een klein bos met mooie doorkijkjes 
en een kippenverblijf.

Irene Plaatsman

Per 1 juni zijn Hennie Brink en haar man Jan 
Dijkema weer terug in zijn geboortedorp. Jan 
is een zoon van Roelie en Tonnis Dijkema en 
heeft zijn hele jeugd in Thesinge gewoond. 
Eerst in café Molenzicht, dat toen café en 
kruidenierszaak met drogisterij was. In 1978 
is het café verkocht en verhuisde het gezin 
naar de G.N. Schutterlaan. Jan is, evenals 
zijn oudere broer Siebolt en zusje Lia, naar 
de openbare lagere school in Thesinge ge
gaan en daarna naar de middelbare school 
in Groningen. 

Verhuizingen
Jan en Hennie zijn in 1988 aan de Dijk gaan 
wonen. Achter het huis van Rudi Noordenbos en 
Daphne Wiegertjes was destijds nog een extra 
woning in het schuurgedeelte. Toen Jan met zijn 
htsdiploma op zak een baan kreeg bij de 
gemeente Buitenpost werd hij verplicht om in die 
regio te gaan wonen. Ze zijn toen verhuisd naar 
Opende. Daar verbouwden ze het huis en toen 
het klaar was en de kinderen naar het voortge
zet onderwijs gingen zijn ze opnieuw begonnen 
in Midwolde. Daarna verhuisden ze nog een 
keer naar Nietap en verbouwden er hun derde 
woning. Het stel zegt lachend: ‘We hebben 
jarenlang in grote verbouwingen geleefd’ en 
Hennie voegt toe: ‘Jan ruimde gelukkig alles 
altijd keurig op zodat we er prettig bij konden 
wonen.’ 

Werk
Vorig jaar is Jan na 25 jaar gestopt met zijn 
eigen bedrijf. Hij had een bouwkundig project
bureau en ontwierp en begeleidde projecten in 
opdracht van gemeenten, onderwijsinstellingen 
en particulieren. Na overeenstemming over het 
ontwerp hield hij toezicht op de uitvoering van de 
bouw. Door de eigen verbouwingen heeft hij 
veel ervaring opgedaan. ‘Ik wilde het werk zelf 
in de vingers hebben.’ In NoordNederland heeft 
hij voor particulieren voor veel woonboerderijen 
een nieuwbouw of verbouwingsplan gemaakt. 
Hennie werkt in het UMCG bij de Facilitaire 
Dienst. Vanuit het servicepunt worden diensten 

Oud-bewoners nu weer nieuw in Thesinge
en voorzieningen geregeld om de organisatie te 
ondersteunen. ‘Het kan om eenvoudige zaken 
gaan zoals het vervangen van een kapotte lamp 
maar ook over het zo snel mogelijk transpor
teren van een zak bloed. Het is heel afwisselend 
werk en ik fiets er met veel plezier heen via de 
mooie route door Kardinge. Vanuit Nietap fietste 
ik door de Onlanden wat ook een heel mooie 
omgeving is. Nu woon ik wel een stuk dichterbij.’ 

Te groot huis 
Het huis in Nietap werd, zeker nadat zoon Jari 
(28) en dochter Susan (25) de deur uit waren, 
voor hen te groot. Ze zochten al een tijdje heel 
doelgericht in Thesinge naar een woning. Vooral 
Jan wilde hier heel graag weer wonen. ‘Ik vind 
het een warm dorp en heb dat 
vooral ervaren na het overlijden 
van onze moeder. En ook nu heb ik 
al veel positieve reacties gehad 
van mensen die het mooi vinden 
dat wij weer in het dorp wonen.’ 
Hennie houdt eigenlijk meer van 
bos en Jan van ruimte en uitzicht. 
Maar toen dit huis aan het eind van 
de Bakkerstraat te koop kwam 
waren beiden heel enthousiast: 
geen groot onderhoud, niet te veel 
tuinoppervlakte maar wel een 
prachtig uitzicht over de landerijen. 
Ze genieten van de zonsonder
gang en de mooie luchten. Voor
heen hadden ze zelf schapen, kip
pen en geiten en nu kijken ze uit 
over een weiland met schapen. 
‘Aan het huis hoefden we helemaal 
niks te doen. We gaan hier eerst de 
seizoenen beleven en dan bekijken 
wat er eventueel moet gebeuren.’ 

Hobby’s
Beiden houden van buitenactiviteiten. Hard
lopen en fietsen doen ze graag. Jan heeft na 35 
jaar weer een rondje Klunder gerend. Hennie 
houdt van tennis en van lezen. ‘We moeten ons 
nog oriënteren op de mogelijkheden in de buurt, 
maar ik ben al lid geworden van de klaverjas
club’, lacht Jan. ‘En ik ga in de wintermaanden 
zeker naar de koffiemorgen in Trefpunt. Toen 
mijn moeder er vanuit Ten Boer niet meer zelf
standig heen kon gaan ben ik wel eens mee 
geweest en vond het heel gezellig. Ik denk dat 
we ons hier in Thesinge wel weer thuis gaan 
voelen.’ 

Truus Top-Hettinga 

Bij de koop van hun nieuwe 
woning hebben Hennie en Jan er 

rondom rust, ruimte en mooie  
(ver)gezichten gratis bij gekregen 

(foto Koos van de Belt)
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In 2016 zijn voor alle dorpen in de voormalige 
gemeente Ten Boer dorpsvisies opgesteld. 
Het was de bedoeling dat het Gebiedsteam 
Ten Boer (van de gemeente Groningen) daar
over met de verschillende dorpen in gesprek 
zou gaan, maar door corona is dit niet gelukt. 
Er kwam wel een digitaal alternatief: de web
site Stem van Ten Boer. 

De ideeën uit de eerdere enquêtes staan nu op 
de website Stem van Ten Boer. Het gebieds
team wil die informatie gebruiken in de gesprek
ken met de dorpen die minimaal twee keer per 

Stem van Ten Boer Zonder burgerinitiatief geen actie

Machteloos aan de kant staan terwijl een 
voorbijganger of iemand die jij kent een 
hartstilstand krijgt? Je moet er niet aan 
denken! Daarom zijn er veel mensen die een 
reanimatiecursus volgen en ingeschreven 
staan bij het landelijk reanimatienetwerk 
HartslagNu. Zij worden dan burgerhulpver
lener en worden opgeroepen als iemand in 
hun buurt een hartstilstand krijgt.

In een aantal straten of gebieden in de 
gemeente Groningen zijn nog onvoldoende 
burgerhulp verleners. Daarom wordt er in 

Basiscursus reanimatie: meld je nu aan!
samenwerking met de stichting Groningen 
HartVeilig en  Dorps belangen Garmerwolde een 
starterscursus geor ganiseerd voor inwoners 
van Garmerwolde en leden van GEO. Deze 
vindt plaats op donderdag 6 oktober 2022.

Tijdens de cursus leer je:
  hoe je een hartstilstand herkent en wat je 

dan kan doen;
  reanimeren: borstcompressies en het geven 

van mondopmond beademing;
  het aansluiten en bedienen van een AED;
  samen te werken met andere hulpverleners.

Zo is het plan voor een historische wandeltocht 
door Garmerwolde opgepakt door de Histori
sche Commissie en die kan aankloppen bij het 
gebiedsteam voor hulp en financiën. Voor het 
Biodivers Groenplan  Garmerwolde en Thesinge 
is een werkgroep GROEN in oprichting en in 
Thesinge is de energiecoöperatie EcoThesinge 
opgericht. Andere plannen, zoals het plan Deel
auto en Tiny House, zijn nog niet zo ver. 
Meer weten? Op stemvan.groningen.nl onder 
ideeën klikt u door naar Stem van Ten Boer.
Daar zijn alle ideeën te bekijken en kan iedereen 
nieuwe ideeën indienen. Anne Benneker 

Zaterdag 11 juni bezochten veel dorpsgenoten Trefpunt in Thesinge, 
waar ze zich lieten informeren over mogelijkheden om het woonhuis te 
verduurzamen. In acht verschillende stands werden vragen beantwoord 
en werd informatie verstrekt over onder andere zonnepanelen en 
zonneboilers, warmtepompen, het isoleren van spouwmuren, gevels, 
dak en vloer, isolatie materialen en groendaken. Bij het energieloket was 
informatie te verkrijgen over subsidieregelingen. En EcoThesinge, de 
organisator van deze markt, demonstreerde voor de inwoners van het 
dorp (waarvan inmiddels één op de drie huishoudens al lid is van 
EcoThesinge) de warmte beeldcamera. En natuurlijk gaven ze informatie 
over hun diensten en activiteiten. Informatie over de markt is ook terug 
te vinden op de website: ecothesinge.nl.

Duurzaamheidsmarkt Thesinge

De duurzaamheidsmarkt in Trefpunt 
werd goed bezocht 

(foto en tekst Koos van de Belt)

Vanaf 1872 groeide er in Groningen een 
icoon van een boom. We hebben het hier 
over de inmiddels 150 jaar oude wilg aan 
het Boer Goensepad.

Als de boom kon spreken ...
Dan zou die je kunnen vertellen over relaties 
en vriendschappen die onder de boom 
ontstonden. Maar ook hoe hard het leven 
vroeger was voor de landarbeiders. 

Geplant in 1872 ... 

jaar plaatsvinden. Dorpsbelangen Garmerwolde 
en de Gemeente Groningen nodigden de inwo
ners van Garmerwolde uit voor zo’n gesprek om 
de Dorpsvisie verder uit te werken. Dat vond 
plaats op 9 mei in het dorpshuis. Na een korte 
uitleg ging een deel van de aanwezigen naar de 
kleine zaal om het te hebben over bio diversiteit 
en een ander deel bleef in de grote zaal om de 
al eerder opgehaalde plannen en ideeën door te 
nemen. En om zich eventueel aan te melden als 
kartrekker voor een van deze projecten. Want 
één ding is wel duidelijk: voor elk idee moet een 
burger opstaan, anders doet de gemeente niets. 

Je oefent met zes tot acht cursisten onder 
 leiding van een instructeur van Groningen 
Hart Veilig. Als je de cursus succesvol afsluit, 
ontvang je een reanimatiecertificaat. 

Heb je belangstelling?
Meld je dan voor 1 september aan door je 
persoonsgegevens te mailen naar: 
olgahardieck@gmail.com. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan 
er een extra dag worden vastgesteld. Er kan 
een kleine eigen bijdrage gevraagd worden.

Het leven van deze Groninger trots werd op 
hardhandige wijze op de proef gesteld. 
Onlangs staken onverlaten de 150 jaar oude 
boom in brand. Waarom? Alleen de boom kent 
daarop het antwoord. De bomendokter heeft 
de kroon enorm geknot om zo te proberen de 
boom te redden. Laten we hopen dat dit 
succes heeft!

Cees van der Gaag

(foto Koos van de Belt)
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Colofon
Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 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  
29 juli 2022
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag 
16 juli vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com, 
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Agenda
Elke dinsdag
Garmerwolde; van 20.00 tot 
22.00 uur: Open breigroep. 
Info: 06 54 722 548 (Hieke)
Vrijdag 1 juli
  Thesinge, Trefpunt; van 17.00 tot 

19.00 uur: Borreluurtje met 
frituur.

  Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 17.00 tot 23.00 uur: 
Dorpsborrel in Surinaamse 
sferen (Keti koti).

Zaterdag 2 en zondag 3 juli 
Open Tuinendag van 10.00 tot 
17.00 uur, zie artikel.
Vrijdag 8 juli
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.

Foto van de maand
Welkom in Garmerwolde! Denkt u aan uw snelheid? 
Bedankt namens onze kinderen en huisdieren. 
(foto Patrizia Meijer)

Matt en z’n matties door Matthieu Visser

Woensdagen 13 en 27 juli
Garmerwolde, jeudeboulesbaan; 
14.00 uur: Jeu de boules (bij  
goed weer). 
Info: Pia Pops, 
tel. 050 541 65 87
Zaterdag 16 juli
Thesinge; vanaf 9.00 uur:  
Ophalen oud papier.
Vrijdag 29 juli
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Kaartclub ‘De Eendracht’.
Iedereen die mee wil spelen is  
van harte welkom! 

te blijven kamperen!
Bij deze de reminder voor ouders:  
opgave kan via thesinge.com/zummerspeulen.
Uiteraard kunnen wij deze dagen niet zonder de grote vrijwillige super
helden uit de dorpen! Ook de helpende handen kunnen zich aan melden 
via bovenstaande aanmeldlink.

Annelies Sturing & Anita van der Veen

Zummer-
speulen
Komende zomervakantie is de  
5e editie van de Zummerspeulen, 
en wel op donderdag 25 en vrijdag 
26 augustus. Dit jaar mogen de 
kinderen zich ware Superhelden 
voelen. Uiteraard weer inclusief 
Timmerdorp, spel en knutsel
activiteiten, veel lekkers en dit jaar 
ook weer met de mogelijkheid om 


