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Giulio Stefano
Een Siciliaan in Garmerwolde

Hoe komt een Italiaan uit een klein Siciliaans 
dorp terecht in een nog kleiner dorp op het 
Groninger platteland? Garmerwoldenaar 
 Giulio Stefano, pizzabakker in het Dorpshuis, 
keeper bij GEO en eigenaar van een natuur
steenhandel in stad, vertelt. Ná de EKvoet
balwedstrijd Italië tegen Kroatië. 

Giulio Stefano (41) en zijn vrouw Jackeline (39) 
wonen sinds augustus 2008 in Garmerwolde, 
met hun vier zonen Niels (16), Stef (15), Rob 
(13) en Bas (11). Aan het Damsterdiep, naast 
café Jägermeister, in het huis met de bijzondere 
molen waar eerder Jan Leugs woonde. Eerder 
woonden ze twaalf jaar in Ten Boer. ‘Garmer
wolde was voor ons een dorp waar je doorheen 
rijdt. Nu denken we: dit hadden we eerder 
moeten doen. Een prachtige plek, een fijn dorp, 
hier willen we blijven.’
Hij, eigenaar van Stefano Natuursteen, spreekt 
perfect Nederlands, rustig en bedachtzaam. 
Uiter lijk toch wel een zuidelijk type. Zij werkt in de 
zorg (Buurtzorg), praat met temperament en ver
telt spontaan. Samen aan de keukentafel met 
uitzicht op het Groninger land, gaan ze  terug in de 
tijd en zo ontrolt zich het verhaal van een  Italiaanse 
pizza bakker die een Gronings meisje trouwt, een 
bedrijf opricht en als keeper scoort bij GEO. 

Voetbaltalent
Montalbano Elicona heet het dorp op Sicilië 
waar Giulio opgroeide, op zo’n honderd kilo
meter afstand van de vulkaan de Etna. Geboren 
werd hij in Zwitserland, waar hij de eerste vier 
jaar van zijn leven doorbracht. Zijn ouders  waren 
daar naar toe gegaan op zoek naar werk, zoals 
veel Sicilianen in de jaren zestig, zeventig van 
de vorige eeuw deden. Toen Giulio vier en zijn 
broer Filippo zes was, keerde het gezin terug 
naar Sicilië. 
Daar ontdekte de jonge Giulio dat hij een talent 
had. ‘Ik gooide vaak een bal tegen een muur en 
ving die dan op. ‘Dat kan ik goed’, dacht ik bij 
mezelf. Bij schoolvoetbal moest ik ook altijd op 
keep staan.’ 

Giulio over Garmerwolde: ‘Een prachtige plek, een fijn dorp, hier willen we blijven.’ (foto: Cees Leurs)

Maar lid worden van een voetbalclub, dat lag in 
Montalbano Elicona toch even iets anders dan 
hier in Nederland. ‘De voetbalclub werd gespon
sord door een groep voetballiefhebbers. Er was 
maar één senioren en één jeugdelftal. Je moest 
een test doen en als je genoeg talent had, mocht 
je blijven. Als je nog niet in een team zat, had je 
ook geen voetbalspullen. Ik heb toen gewone 
handschoenen genomen, en van tafeltennis
batjes het rubber afgepulkt. Dat heeft mijn moe
der op die handschoenen genaaid. Klaar waren 
mijn keepershandschoenen. Er was thuis geen 
geld om naar de winkel in de stad te gaan en 
voetbalschoenen te kopen. Maar gelukkig kwam 
er net in de tijd voor het eerst een markt in ons 
dorp. En daar kon je goedkope sportspullen ko
pen. Op mijn elfde jaar ben ik toen begonnen als 
keeper bij de voetbalclub.’ 

Op het dak
Achttien jaar is Giulio als hij met zijn ouders en 
broer Filippo op bezoek gaat bij Salvatore, een 
vriend van zijn vader. Salvatore woont in  Winsum 

en heeft daar een pizzeria. Giulio heeft dan net 
zijn school afgerond en is bezig met een infor
maticaopleiding. ‘Maar ik hield niet van stude
ren. Wel van leren, maar niet uit boeken.’ 
 Salvatore doet hem een voorstel. Hij kan in 
 Winsum blijven, kost en inwoning krijgen en in de 
pizzeria aan de slag. ‘Ik was jong en het voelde 
als een avontuur’, zegt Giulio. Hij bleef, al waren 
zijn ouders er niet blij mee.
Jackeline: ‘Giulio had altijd in de buurt van ber
gen gewoond en kon zich niet voorstellen dat 
hier alles plat was. Dus ging hij op het dak staan 
turen of hij ergens aan de horizon een berg zag.’
Toch wende Giulio snel aan zijn nieuwe leven, 
maakte vrienden. ‘Als je de goede mensen maar 
tegen komt, dan is de taal geen probleem. Ik 
sprak Engels en leerde snel Nederlands.’
Giulio haalde ook zijn broer over om naar Win
sum te komen. ‘In het jaar dat het WK in Italië 
was’ (1990) kochten ze samen een huis in 
 Eenrum. Zijn broer ging na een jaar terug naar 
Sicilië, maar kwam uiteindelijk toch terug naar 
Groningen. 
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Liefde
Jackeline is nog maar zestien als ze met een 
vriendin wordt uitgenodigd voor een oudejaars
avondfeest. ‘Het was een Amerikaans feest, 
ieder een moest iets te eten meenemen. Wij 
hadden niets bij ons, wisten wij veel, we waren 
nog zo jong. Er waren ook alleen maar ‘oude’ 
mensen, van dertig jaar of zo. We vonden er dus 
niet veel aan tot omstreeks twaalf uur twee jon
gens binnenkwamen met een krat bier. Giulio en 
zijn broer. Eigenlijk vond ik eerst de broer leuker. 
Maar na een jaar hadden Giulio en ik dan toch 
verkering. We kwamen uit heel verschillende 
culturen. Ik heb een Gereformeerd Vrijgemaakte 
achtergrond, Giulio een roomskatholieke. ‘In 
Italië is iedereen gelovig, maar iedereen gooit er 
met de pet naar’, lacht Giulio. Hoe dan ook, on
danks of juist dankzij de verschillen trouwden 
Giulio en Jackeline al snel en gingen in Eenrum 
wonen. 

Van steenoven naar natuursteen
Giulio werkte inmiddels in de stad, in verschil
lende pizzeria’s. ‘In Winsum dacht ik dat ik zo’n 
beetje de enige Italiaan in Groningen was. Maar 
nu kwam ik erachter dat er een hele Italiaanse 
wereld bestond in Groningen. Ik ging voetballen 
bij de Italian Boys.’ 
Hij besloot te stoppen met werk in de pizzeria. 
‘Altijd op zaterdag en zondag werken, het was 
genoeg geweest.’ Zijn opleiding informatica had 
hij afgerond en hij ging op zoek naar een baan 
in die richting. ‘Maar toch was dat niet wat ik echt 
wilde. Altijd achter de pc, geen doorgroei
mogelijk heden. Tijdens mijn stage had ik bij een 
gemeente gewerkt. De hele dag door roken en 

koffiedrinken was het daar. Ik kwam elke avond 
met hoofdpijn thuis.’ 
Met twinkelende ogen en een grijns: ‘En nu volgt 
het “opschepgedeelte”. Mijn broer werkte bij een 
natuursteenbedrijf. Ik hielp hem wel eens met 
klussen. Met natuursteen had ik wel een beetje 
ervaring want ik had in het bouwbedrijf van mijn 
vader gewerkt. Nederland is een bak steenland, 
maar in de Italiaanse bouw werk je altijd met 
natuursteen. Ik kreeg bij dat bedrijf meteen een 
contract en was binnen een jaar werkplaatschef, 
en dat terwijl ik de jongste werknemer was. 
Als werkplaatschef zit je constant tussen twee 
vuren, tussen kantoor en werkplaats. Ik was 
daar te jong voor vond ik en nam ontslag. Kon ik 
meteen bij een ander bedrijf weer aan het werk, 
maar alleen als werkplaatschef. In dat bedrijf 
hadden ze een heel andere manier van werken. 
Ik heb daar alles geleerd wat ik nodig had om 
een eigen bedrijf te beginnen: inkoop, order
beheer, omgang met klanten. En doordat ik 
 Italiaans spreek, kon ik makkelijk contact leggen 
met natuursteenland Italië.
Ik heb daar vier jaar gewerkt, met in mijn achter
hoofd het idee een eigen bedrijf te beginnen.’

Geen pand, geen geld
In 2002 nam Giulio ontslag. ‘Ik had geen pand, 
geen geld. Alleen mijn witte Citroën Berlingo, 
een bestelauto. Dat werd mijn bedrijfsauto. Wat 
ik wel had was een plan. Geen standaard onder
nemingsplan, zo’n formulier dat je bij de bank 
inlevert. Maar ik had een boekje geschreven. 
Dat heb ik naar de bank gestuurd en ik werd 
prompt uitgenodigd. Toen schrok ik wel en heb 
een accountant gevraagd met me mee te gaan. 

Het was direct rond, bij de bank. Ik kon meteen 
alle machines kopen die ik nodig had.’
Inmiddels heeft Giulio een eigen bedrijfspand. 
Natuursteen Stefano verkoopt ‘alles wat je van 
natuursteen kunt maken voor het interieur en 
ook voor de tuin’. De zaken gaan goed. 
 Jackeline: ‘Dat heeft ook te maken met Giulio’s 
instelling. Gewoon doorwerken na vijf uur. Als de 
zaak maar draait. Dat had hij ook al toen hij nog 
bij een baas werkte.’
Natuursteen Stefano heeft klanten door heel 
Nederland, waaronder BN’ers. Zo staan de 
eerste en de tweede vrouw van Jan Smit aan 
een aanrecht van Stefano, net als Catherine 
Keyl en Simon van Nick.

Passie
Pizza bakken doet Giulio nog af en toe. Eens per 
jaar opent pizzeria Stefano zijn deuren in Dorps
huis De Leeuw in Garmerwolde. Dit jaar stond 
zoon Niels achter de oven. Zo vader, zo zoon!
En voetbal is sinds zijn debuut op Sicilië zijn 
passie gebleven. ‘Als er nu iemand binnenkomt 
die zegt “kom je voetballen’’, dan pak ik zo mijn 
kleren.’ Hij speelde bij verschillende clubs, 
onder meer in Winsum, in Ten Boer bij  Omlandia, 
en sinds enkele jaren bij GEO. ‘Mijn voetbal
talent heb ik niet echt kunnen ontwikkelen, ik 
was (bijna) altijd keeper’. Toch scoorde Giulio 
recent tijdens het slotweekend van GEO twee 
doelpunten. Als keeper!
De EKwedstrijd Italië  Kroatië is geëindigd in 
een 11 gelijkspel. Een laatste vraag: wat als 
Nederland en Italië tegenover hadden gestaan? 
‘Dan waren we allebei toch voor Italië.’

Anne Benneker

Het seizoen voor de jeugd van GEO is met een 
zeer gezellige slotactiviteit afgesloten. Zo’n 
veertig kinderen waren vrijdagavond aanwezig 
om met elkaar heerlijke pannenkoeken te eten, 
waarna een spelletjescircuit werd afgewerkt. 
‘s Middags was een deel van het hoofdveld al 
omgebouwd tot tentenkamp, waar een groot 
deel van de jeugd ’s nachts niet of enkele uren 
heeft geslapen. Op zaterdagmorgen was er een 
gezamenlijk ontbijt, waarna door de aanwezige 
ouders en kinderen werd gestreden om de tradi
tionele ouderkind penalty bokaal. Om ongeveer 
twaalf uur waren, na een spannende strijd, de 
verdiende winnaars bekend: Bij de jongste 
jeugd Timo en Theo v.d. Molen en bij de oudere 
jeugd Robin en Gerard Sewüster. Bij deze wil ik 
nog alle vrijwilligers bedanken die op wat voor 
manier dan ook hebben meegewerkt aan het 
succes van dit weekend.

Koos van de Belt

Het tentenkamp (foto: Koos van de Belt)

Koos van de Belt overhandigt Timo van der 
Molen de ouder-kind penalty bokaal

(foto: Joost van den Berg)

Slotweekend 
jeugd vv GEO
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Aanmelden kan via info@dorpshuisdeleeuw.nl 
of 06 13 738 359.

Wat is er te doen in juli?
Vrijdag 6 juli om 17.00 uur gaat het café weer 
open voor de dorpsborrel. Natuurlijk zetten we 
de frituur weer aan. 
Zondag 15 juli bouwen we een zomers terras en 
schenken we sangria. Je bent van harte welkom 
vanaf 16.00 uur. De bedoeling is dat iedereen 
wat hapjes meeneemt. Zo maken we er een echt 
tapasfestijn van.
In augustus wordt het even iets stiller in het 
dorpshuis. Er is dan ook geen dorpsborrel.

De activiteitencommissie 
Dorpshuis De Leeuw

Dik doun in t loug
Dorpsbarbecue in Thesinge

Op zaterdag 7 juli hopen we een zonovergoten 
BBQ te organiseren in Thesinge, een idee wel licht 
uit overmoed geboren. In januari zat ik met Martin 
Wierenga en Kor van Zanten in het Trefpunt niets
vermoedend te praten over de gezelligheid die 
diverse wijkBBQ avonden op leveren. Er kwamen 
ook herinneringen boven aan de geslaagde 
Middel eeuwse dorpsBBQ van een aantal jaren 
gelden op het land van Kees en Heina van Zanten.
En toen zei iemand: ‘wat maakt het eigenlijk uit 
of je een BBQ organiseert voor een straat of een 
wijkje of voor het hele dorp?’ We waren het er 
vrij snel over eens dat zoiets inderdaad geen 
enkel verschil maakte (als de drank is in de man, 
is de wijsheid…). Met die naïeve, duidelijk over
moedige gedachte zijn we vervolgens aan de 
slag gegaan, maar inmiddels, met nog een week 
of wat te gaan, denken we er heel anders over.

Vragen, vragen en nog meer vragen
Om maar wat dingen te noemen: Hoeveel mensen 
komen er eigenlijk? Wat te doen bij slecht weer? 
Hoe houden we de prijs zo laag dat meedoen voor 
niemand een belemmering is? Hoeveel geld 
moeten we eigenlijk vragen per deelnemer? Hoe 
krijgen we voldoende vrijwilligers om het allemaal 
op tijd op te bouwen, te bemannen en af te 
 breken? Hoe bewaren we de drank, de salades 
en het vlees zodat het niet bederft bij warm weer? 
Wat doen we met al het afval? 
Gelukkig hebben we al vroeg in de organisatie 
uit alle wijken een vertegenwoordiger gevraagd 
om mee te denken en de afgelopen maanden 
zijn er al een aantal vergaderingen geweest. 
Dankzij een groot aantal sponsoren van binnen 
en buiten het dorp hoeven we ons over de finan
ciën ook niet al te veel zorgen meer te maken en 
inmiddels hebben we pagina’s vol met het draai
boek voor de laatste weken en de taakverdeling 
voor die grote zaterdag.

Wat we verwachten van jullie als dorpsgenoten?
Natuurlijk dat jullie allemaal snel het antwoord
formulier inleveren bij de wijkcontact personen 
(hopelijk is dat al gebeurd), dan weten we als 
organisatie vroegtijdig waar we precies voor ko
men te staan. Tja, en verder verwachten we niet 
zo heel veel, behalve jullie medewerking voor 
het opbouwen en afbreken en een goed humeur 
tijdens de BBQ (ook al regent het pijpenstelen).
Als organisatie doen we er samen met de wijk
contactpersonen en vrijwilligers alles aan om 
ervoor te zorgen dat onze overmoed niet ten val 
zal komen!
Martin Wierenga, Kor van  Zanten, Henk Busscher

De Avondvierdaagse leidde de leerlingen van OBS Garmerwolde dit jaar door wind en regen 
over mooie wegen (foto: Margriet de Haan)

Op een voetballoze avond in juni maakte 
een groep vrouwen taarten, of beter gezegd 
kunstwerken onder leiding van Christa 
Karper. Met de zomervakantie voor de deur 
wordt het even iets rustiger in Dorpshuis De 
Leeuw. Maar voor het zover is, sluit de acti
viteitencommissie het seizoen af met een 
sangriamiddag. 
 
Workshop taarten versieren
Aafke Kooi deed mee aan de workshop ‘Taart 
versieren’ en maakte ook nog het volgende ver
slag.
Maandagavond 11 juni hebben acht vrouwen uit 
Garmerwolde en omgeving een workshop 
 taarten maken gevolgd in het dorpshuis van 
Garmerwolde. Er werd behoorlijk wat gekneed 
en gerold. Er werden namelijk marsepeintaarten 
gemaakt. We leerden roosjes maken, maar ge
lukkig waren er ook een hoop ‘stempels’ waar 
we allerlei figuren mee konden uitdrukken in het 
marsepein. Aan het eind van de avond stonden 
er een stippentaart, een bruidstaart en verschil
lende bloementaarten op tafel.
Dit was weer een leuke avond in het dorpshuis 
naar aanleiding van een idee van een dorps
bewoonster. Zo zie je maar: heb je een leuk idee 
voor een activiteit in het dorpshuis, geef het door 
en voor je het in de gaten hebt wordt je idee 
uitgevoerd!
Zou je deze workshop ook willen doen? Er komt 
bij voldoende belangstelling een herkansing. 

Bericht uit Dorpshuis De Leeuw

De ’torens’ in aanbouw (foto: Anne Benneker)
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Een avondje zingen in de kerk
Van Ave Maria tot Aja jippie

Onder de titel ‘Een avondje zingen’ 
organiseerde het Gemengd Man
nenkoor Garmerwolde (GMKG)
vrijdagavond 1 juni een concert 
ter afsluiting van het zangseizoen. 
Wat de muren van de middel
eeuwse kerk van Garmerwolde 
in de afgelopen eeuwen ook ge
hoord hebben, zelden zal het op 
één avond een ingetogen Ave 
Maria en een uitbundig Aja jippie 
geweest zijn. 

Afwisselend programma
Het GMKG en het Dameskoor 
Oosterhoogebrug brachten een af
wisselend programma, van lev
enslied tot wereldmuziek, van 
liedjes in het Gronings tot Duits en 
zelfs Russisch. Dit onder de 
bezielende leiding van dirigent en 
pianist Oleg Morozov, achter zijn 
elektrische piano, met één hand 
spelend en met de andere en zijn 
hoofd dirigerend. 
Oleg Morozov, dirigent van beide 
koren, is afkomstig uit het Rus
sische Kazan. Min of meer toevallig 
kwam hij in Nederland terecht, om
dat hij hier kon afstuderen. Zijn 
vrouw, de soliste Julia Zaytseva 
(1980), volgde hem naar Neder
land. Zij begon haar studie op haar 

zesde jaar en volgde aan de 
Hoogemuziekschool te Kazan drie 
muziekopleidingen: piano, zang en 
koordirectie. Aan het conservato
rium in Kazan vervolgde ze haar 
pianostudie die ze 2004 afrondde. 
Zij sloot samen met Oleg het eerste 
deel van het concert af met een 
indrukwekkend optreden. Daar 
stond ze, rank en prachtig in het 
zwart gekleed, midden in de kerk. 
Met haar zuivere stem vulde ze de 

hele kerk, met onder meer een on
troerend Ave Maria van Caccini en 
het romantische Russisch lied 
Zwarte ogen. Een daverend ap
plaus viel het duo ten deel. 

Postkoets
De Trekpadbloazers, een wan
delend blaasorkest, voerde het 
publiek na de pauze terug de kerk 
in. De toon voor het tweede deel 
van de avond, het meezingconcert, 

was daarmee gezet. Kun je mooier 
de Postkoets zingen dan begeleid 
door het hoorngeschal van dit 
dweilorkest? Het hele publiek zong 
enthousiast mee met bekende 
liedjes als Middellandse Zee, Daar 
bij de waterkant, en Rosanne van 
Nick & Simon. Met het Gronings 
volkslied en nog een laatste toegift 
werd de avond afgesloten. 

Anne Benneker 

Het GMKG en het Dameskoor Oosterhoogebrug tijdens het meezingconcert (foto: Luuk Knol)

Jelle Kingma omringd door de ‘nonnen’ (foto: Paul Sloot)

De geur en kleur van klanken
Op 16 juni gaf het koor TheSingers haar eerste lustrumconcert in 
de Kloosterkerk van Thesinge en ik mocht daar bij zijn. Het was 
gezellig druk met bekenden en familie en al snel bleek dat dit de 
hele uitvoering zo intens maakte.

eigen kunnen durft te onderzoeken 
verdient mijn lof! De afsluiting met 
twee (opera)stukken van Verdi had 
niet ontroerender gekund en naast 
de twee professionals, die de solo 
voor hun rekening namen, kon het 
koor zo prachtig de gelaagde koor
partij zingen, dat mijn ogen zich 
vulden met tranen van emotie. De 
reactie uit het publiek loog er niet 
om en het gevoel van verbonden
heid ontlaadde zich in de toegift. 
Samen beroemd in ons dorp; kom 
daar nog maar eens om in deze 
‘zogenaamde’ crisis!

Hatta Smit 

horende monnikskappen van de 
TheSingers. Uitbundig, maar om 
mijn buurman Ernst Lofvers ge
durende de hele uitvoering met een 
fel geel slabbetje om te zien was 
misschien wel iets te veel van het 
goede. Ik ben geen (koor)muziek
kenner maar mijn oren hadden veel 
te smullen van de rijkdom aan lie
deren. Soms een tikje naast de 
toon, of even niet afgestemd maar 
over het algemeen zuiver en 
prachtig gelaagd. Er is veel ge
oefend en dat zag en hoorde je. 
Een koor dat de grenzen van het 

‘Theatraal’ stond in de aankondi
ging en dat zagen we: de opkomst 
tussen de graven, de symboliek 
van de kleuren, de bewegingen van 
het koor en Jori Noordenbos (die 
uit de preekstoel opkwam), Jelle 

Kingma, Andries van der Meulen, 
Jakob van der Woude, Jochum 
 Admiraal en Roelie Dijkema die de 
vijf eeuwen muziek inleidden. De 
kerk was prachtig ingericht met 
banieren in de nissen en de daarbij 

De opkomst tussen de graven (foto: Paul Sloot)
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Nieuws van ‘De Verzoamelstee’ Thesinge
Het wordt weer tijd om even bij te praten, over de gang van zaken 
rondom ‘de Verzoamelstee´.
Bijpraten is vooral leuk als er geen vuiltje aan de lucht is, alles naar 
wens verloopt en iedereen tevreden is. Helaas is dit nu niet het geval. 
Maar ik vind dat ik u ook op de hoogte moet houden als zaken binnen 
het project niet gaan zoals we met elkaar graag zouden willen. 

De afgelopen maanden heb ik 
 iedere woensdagmorgen met een 
aantal senioren en andere dorps
bewoners genoten van de inloop 
en themaochtenden. 
Zowel de bezoekers als ik keken uit 
naar de woensdagochtend. Onder 
het genot van een kopje koffie 
 kwamen de mooiste verhalen voor
bij en op de themaochtenden wer
den we geïnformeerd over diver se 
onderwerpen. Samen met het pro
ject team had ik voor onze senio ren 
nog veel leuks in het verschiet, maar 
ik heb roet in het eten gegooid. 
Half mei heb ik de bezoekers, het 
projectteam, de voorzitter van de 
stuurgroep en andere nauw betrok
kenen laten weten dat ik per 30 mei 
stop als Verzoamelsteemedewer
ker in Thesinge.

Het was voor mij een zeer moeilijk 
besluit. Ik was me er terdege van 
bewust wat mijn besluit teweeg zou 
brengen. Niet alleen bij het project
team, de stuurgroep en andere 
betrokkenen bij het project, maar 
ook bij enkele dorpsgenoten en 
 zeker bij de bezoekers van de in
loop en themaochtenden. 
Vooral bij de bezoekers was er 
sprake van verbazing en teleurstel
ling. Een gevoel van: Nee toch! Jij 
gaat toch niet stoppen? Jij moet 
blijven hoor! Hoe nu verder? Zijn 
deze mooie ochtenden nu hele
maal afgelopen? Samen hebben 
we er over gesproken en ook over 
de volgende stap.
Na mijn besluit om te stoppen zijn 
tot dusver wekelijks verschillende 
partijen met elkaar in gesprek. 

Bezoekers en enkele andere be
trokkenen willen graag dat ik de 
draad weer oppak.
Maar of ik dat ook daadwerkelijk ga 
doen, is voor mij op dit moment, 18 
juni, niet vanzelfsprekend.
Tijdens de gesprekken is een ding 
al wel duidelijk geworden. Voor de 
senioren van Thesinge proberen 
we er alles aan te doen om de in
loop en themaochtenden hoe dan 
ook op 5 september (na de vakan
tiemaanden juli en augustus) een 
vervolg te geven. Hopelijk is dit 
voor de senioren van Thesinge een 
hele opluchting.
Ook in de komende tijd blijven we 
als betrokkenen in gesprek en pro
beren we tot een oplossing te 
 komen die voor alle partijen naar 
tevredenheid is.
Met elkaar doen we ons best voor 
een ‘doorstart’ in september. Nu is 
het tijd voor zomerreces.

Hartelijke groet, Janna Hofstede

Garmerwolders! Ergert u zich 
wel eens aan de torenklok van 
onze kerk? De klok is nogal eens 
van slag. Daar gaan we iets aan 
doen. Er komt binnenkort een 
slingervanger in de toren zodat 
Garmerwolde weer bij de tijd is. 
Zo’n slingervanger kost veel 
geld. Een deel van dit geld willen 
wij verdienen met de verkoop 
van boeken en cd’s. En u kunt 
ons daarbij helpen. 

Samen in stand houden 
De middeleeuwse kerk van Garmer
wolde bepaalt het beeld van het 
dorp. Zeker als je aankomt vanaf 
de Stadsweg. Een prachtig monu
ment dat we met elkaar in ere 
moeten houden. Voor een klein 
dorp als Garmerwolde is dat finan
cieel onmogelijk. Gelukkig neemt 
de eigenaar, de Stichting Oude 

Boeken en Cd-markt voor herstel torenklok
Groninger Kerken, een groot deel 
van het onderhoud voor haar reke
ning. Zij doet dat in samenwerking 
met de Plaatselijke Commissie die 
de kerk beheert. De slingervanger 
is bijvoorbeeld een gezamenlijke 
aanschaf van de stichting en de 
commissie.

Uw boeken en cd’s voor de kerk
In het tweede weekend van 
 september, tijdens de Open Monu
mentendag, willen we een boeken
markt rond de kerk houden. Bij 
slecht weer wijken we uit naar 
Kerkhörn. 
Voor deze markt zijn we op zoek 
naar tweedehands boeken en cd’s 
die in goede staat zijn. Bijvoorbeeld 
romans, literaire thrillers en kinder
boeken, maar geen encyclope
dieën. Nieuwe exemplaren zijn 
natuurlijk ook welkom. In elk geval 

wel graag boeken die u zelf ook 
graag zou kopen. 
Heeft u goede boeken? Bewaar ze 
dan voor ons. U ontvangt nog een 
flyer in uw brievenbus over hoe, 
waar en wanneer u boeken en cd’s 
kunt inleveren. Email: kerkvang
armerwolde@gmail.com.
Namens de Plaatselijke Commis
sie Kerk van Garmerwolde,

Jan van Dijk, voorzitter 

Zoals vorig jaar door de deel
nemers is afgesproken, zal ook dit 
jaar de jonge traditie van het 
Lopend Eten in Thesinge worden 
voortgezet, en wel op zaterdag
avond 6 oktober 2012. Gezien het 
enthousiasme van vorig jaar reke
nen wij op een nog grotere deel
name, ook van degenen die de kat 
eerst spreekwoordelijk uit de boom 
hebben gekeken.
Dit sympathieke en dorpsbrede 
project kan blijkbaar rekenen op 
veel geestdrift onder de bevolking, 
want opnieuw hebben diverse 
dorps genoten zich na het vorige 
eetfestijn al aangemeld voor deel
name aan Lopend Eten van dit jaar.
De tijd gaat gelukkig snel, en daar
om willen wij u nu al wijzen op het 
inschrijfformulier dat deze zomer 
huis aan huis zal worden verspreid. 
Dat gaat in augustus gebeuren en 
de inleverdatum is 1 september. 
Zo hebben wij dan nog een maand 
de tijd om alle gegevens te ver
werken, de koks op de hoogte te 
stellen van hun taken en alle 
deelnemers de laatste informatie te 
geven. Op het inschrijfformulier zal 
– net als vorig jaar – in detail wor
den uitgelegd wat de bedoeling is 
van Lopend Eten en wat u moet 
doen om deel te nemen.
Ook vorig jaar is op verzoek van de 
deelnemers een boekje gemaakt 
met de recepten die toen zijn  bereid. 
Dat boekje is nog steeds te vinden 
op de website www.thesinge.com 
onder de titel ‘Lopend Koken’.
De organisatie van Lopend Eten 
wenst u een stralende zomer, een 
ontspannende vakantie en tot 
ziens aan tafel op 6 oktober.

Christien Huizinga
Ton Heuvelmans

Lopend eten
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Bezoek van ver

De kinderen uit Thesinge en Namugongo zijn voor altijd verbonden door fijne herinneringen 
(fototoestel: Ina van Zanten)

Hoe komt een Ugandees kinderkoor terecht 
in het dorpje Thesinge? Dat is de vraag die 
ik stel aan initiatiefnemer Ingrid Oudman.
Zij is, via haar zwager Rien die met zijn 
 ouders in Uganda woonde en werkte, in con
tact gekomen met hulpverleningsorganisatie 
‘Kinder hulp Afrika’. Zij sponsorde jarenlang 
een weeskind uit het Ugandese kinderdorp 
Namugongo. In dit dorp krijgen de kinderen 
alles wat nodig is om zo gezond mogelijk op 
te groeien. Dat betekent onderdak, scholing, 
geestelijke ondersteuning en medische zorg. 
Heel basaal, als je het vergelijkt met de wes
terse standaard, maar een weldaad voor de 
veelal door de oorlog getraumatiseerde wees
kinderen. 

Het initiatief
Het kinderdorp, opgericht in 1985 door een 
Neder landse organisatie, bestaat dit jaar 25 jaar. 
Het vieren en promoten waard. Toen Ingrid in 
november 2011 vernam dat in het kader hiervan 
een kinderkoor een tournee van drie maanden 
door Nederland zou maken, heeft ze contact 
gelegd met de PKN gemeente en de basisschool 
in Thesinge; was er animo en draagkracht om 
een ontmoeting tussen Thesinger en Ugandese 
kinderen te realiseren, met als afsluiting een 
prachtig concert? Ja, dat was er. Er werden af
spraken gemaakt, mensen gemobiliseerd om 
alles in goede banen te leiden. 

De ervaringen van De Til
‘Vanaf het eerste moment dat wij, juf Hennie en 
juf Annelies, hoorden dat een Ugandees 
kinderkoor naar Thesinge zou komen waren we 
enthousiast. Het leek ons heel bijzonder om een 
groep Ugandese weeskinderen te ontmoeten. 
Om samen met hen muziek te maken, te dan
sen en te luisteren naar de liederen die deze 
kinderen zingen. Woensdag 30 mei zijn we op 
school met dit project gestart. We hebben in de 
groepen een PowerPoint presentatie over 
Uganda gezien. We hebben speelgoed, muziek
instrumenten en andere Afrikaanse spulletjes 
bekeken. We hebben schoolbreed een work
shop Engels gevolgd. De workshops werden 
gegeven door Haye van den Oever en Richt 
Bouma. De kinderen waren erg enthousiast. Om 
geld in te zamelen voor het project Kinderhulp 
Afrika hebben we allerlei dingen geknutseld zo
als sieraden van kralen en elastiekjes, instru
menten van kalebassen, schilderijen, maskers 
en gebatikte sjaaltjes.’

Feestelijke ontvangst
Donderdagmorgen 31 mei arriveerden de kin
deren met de begeleiders van het Namugongo 
kinderkoor in Thesinge. De kinderen werden 
feestelijk onthaald. Onder luid applaus liepen ze 
onder de met vlaggetjes versierde bogen de 
school in waar ze welkom werden geheten door 
Joyce Mollema, de directeur van de Til. Nadat 
de kinderen van het koor even bij waren geko
men van de lange busreis startten de work
shops. 

Ontmoeting door samenspel, eten en muziek
De onderbouwgroepen gingen met het Namu
gongo kinderkoor bongo spelen, samen dansen 
en luisteren naar de prachtig gezongen liedjes. 
De jongste kinderen waren onder de indruk van 
alles wat er gebeurde en sommigen vonden het 
ook best spannend. De bovenbouwgroepen gin
gen aan de slag met het maken van voertuigen 
van kosteloos materiaal op de manier zoals kin
deren in Afrika dat ook doen. Vervolgens heb
ben we gezamenlijk geluncht in het Trefpunt, 
vorstelijk georganiseerd door de ouderwerk
groep. Na de lunch werden de workshops 
omgedraaid. De bovenbouwgroepen konden 
genieten van het kinderkoor en de onderbouw
groepen gingen aan de slag met het kosteloos 
materiaal. Om half drie was het middag
programma voor de kinderen van de Til afgelo
pen. De gasten maakten een wandeling door 
het dorp en keken hun ogen uit bij de smederij 
en de molen. In het Trefpunt kregen ze een 
warme maaltijd voorgeschoteld. De wraps met 
diverse vullingen gingen er goed in. Alle schalen 
waren dus helemaal leeg. De koks twijfelden 
eraan of ze misschien toch te weinig hadden 
bereid. Maar het bleek dat deze kinderen door
eten totdat het eten op is. Eten wordt niet ver
spild. Aan het eind van de middag werd er in de 
school een markt gehouden, heel Thesinge was 
hier welkom. De opbrengst van de markt was 
bestemd voor Kinderhulp Afrika. Aansluitend 
aan de markt begon het concert van het Namu
gongo kinderkoor in het Trefpunt. De zaal zat 
afgeladen vol en de kinderen hebben een 
indruk wekkend concert gegeven.

Wat vonden Jamie van Zanten (12) en Daniël 
Oudman (8) ervan?
Jamie vond het erg leuk om, met gebaren en 
een beetje Engels, te praten met de meisjes van 
het koor. Zo leuk dat ze via Facebook contact 
probeert te houden. Ook zou ze graag eens in 
Uganda kijken bij het kinderhuis waar de meisjes 

wonen. Ze heeft zelf meegeholpen om geld in te 
zamelen door met een hartenkraskaart langs 
de huizen te gaan. Ook Daniël deed dit en ont
dekte toen de Thesinger Singel, een straatje 
waar hij nog nooit was geweest. Daniël vond het 
dansen, zingen en het zelf spelen op de bongo’s 
erg leuk. Beiden hebben een cd van het koor 
gekocht die vaak wordt afgespeeld. Trouwens, 
de organisatie Kinderhulp Afrika organiseert 
reizen naar Uganda; ’t is even sparen maar dan 
heb je ook wat. Hierbij wordt natuurlijk het 
kinder dorp bezocht, maar er worden ook uit
stapjes gemaakt naar mooie en bijzondere 
plaatsen in Uganda. Dus Jamie, wie weet! 

Fantastisch resultaat
Na afloop van deze enerverende en intensieve 
dag blikt Ingrid, samen met alle organisatoren 
en kinderen, terug op een hele mooie en 
gezegen de dag. Het was de moeite dubbel en 
dwars waard. Stralende gezichten, verrassende 
ontmoetingen en een enthousiast publiek  tijdens 
het concert in een mudvol Trefpunt. En, last but 
not least, een heel mooi financieel resultaat. 
Thesinge doneerde totaal € 2500 voor een eet
zaal en keuken in het kinderdorp. De Wilde 
 Ganzen verdubbelt dit bedrag. Geweldig toch? 
Verder sponsort de school één kind gedurende 
1 jaar en kregen de kinderen van Dorpsbelan
gen, naast een geldelijke gift, twee tassen met 
speelgoed mee. Thesinge en Namugongo, 
mijlen ver van elkaar verwijderd, voor één dag 
samen, voor altijd verbonden door fijne herin
neringen.

De gegevens 
Voor contact of informatie: 
www.kinderhulp-afrika.nl
Children’s Welfare Mission
P.O. Box 10439 
Kampala Uganda

Roelie Karsijns –Schievink
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Zotterdag 16 juni huilen de  Historische 
Kemizzies van Gaarmwòl en Taisn en de 
Boeren Netuurverainen ‘Ons Belang’ n fiets/
wandel/autotocht langs vieftien plekken, 
t muik nait oet woar of je wollen begunnen.

Z’haren verhoalenverteller Geert Zielstroa veur 
de zotterdagmirrag in ‘De Meuln’ in Sintannen 
oet nuigd. Dizze vertelde verhoalen in t Wester
ketaaiers; hai kon prachteg vertellen. t Weer 
waarkte ondertied ook met: t was dreug en wie 
zatten op t teras boeten en keken oet over t 
veld. t Was de muite meer as weerd.

Verhoalenverteller Geert Zielstroa 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

De muite weerd…

De vraag was: gaat het wel door? Of wordt 
het een week uitgesteld? De door Roelie 
Dijkema en Roelf Jansen uitgezette en door 
Dorpsbelangen Thesinge georganiseerde 
fiets tocht ging op vrijdag 8 juni gewoon 
door.

Vanuit café Molenzicht, waar Ria Stoppels ons 
ontving voor de inschrijving, werd gestart door 
22 deelnemers. Heerlijk voor de wind, via de 
Thesingerlaan, over het Westerwijtwerdermaar 
naar Hemert. Door Ten Post en via Wittewierum 
over de brug richting Lageland. Al slingerend 
(we hadden nog geen druppel drank gehad 
maar de weg door Luddeweer doet dat) ging het 
richting Lageland. Dat was een tocht tegen de 
wind in en hét gesprek in het café De IJzeren 
Klap, waar Roelie en Roelf de stempelpost be
manden. We kregen daar een vertering aange

Wind mee en wind tegen
boden. Hoe gezellig het bij Bert Kor en  Fokkelien 
ook is, we moesten verder. We gingen via het 
Slochterdiep naar Ruischerbrug. Het fietspad 
zag er beter uit dan de naast gelegen weg. Over 
het Eemskanaal (voor de tweede keer) rechtsaf 
het fietspad volgend kwamen we in Garmer
wolde. En toen nog weer naar Taisn. In café 
Molenzicht bleven de deelnemers nog gezellig 
zitten. Daar bleek dat sommigen bij de eind
controle twee stempels hadden. Hoe was dat 
mogelijk? En hoe kwam het dat twee fietsers 20 
minuten later in Lageland arriveerden, terwijl ze 
als eersten vertrokken waren? Als u meegegaan 
was had u op deze vragen een antwoord gehad! 
Volgend jaar misschien? Bedankt Roelie en 
 Roelf voor het uitzetten van deze mooie fiets
tocht.

Jakob van der Woude

Verdwenen woorden

De taal is een levend mechanisme, en daar
om komen er steeds nieuwe woorden bij. 
Denk maar aan ‘swaffelen’, ‘mestoverschot’ 
of ‘voordeurdeler’. Als die woorden eenmaal 
in de Dikke van Dale staan, horen ze erbij. 
Maar in de loop der jaren zijn er helaas ook 
woorden verdwenen. Voor onze jonge lezers 
bespreken wij vandaag drie van die vergeten 
woorden, die we met een korte maar boe
iende omschrijving aan de vergetelheid wil
len ontrukken:

Blauwsel. Nadat moeder vroeger de kookwas 
had gedaan in de langzaamwassermetwringer 
(ook verdwenen), spoelde ze het witgoed na in 
een teil met koud water, en voegde daar dan een 
zakje Reckitt Blauwsel aan toe. Daardoor kreeg 
het wasgoed een blauwe gloed, waardoor het er 
frisser uitzag. Ook rook het lekker als het uit de 
linnenkast kwam.

Moetje. Anders dan tegenwoordig trouwden 
mensen vroeger vóórdat ze met elkaar naar bed 
gingen. Het was niet alleen een gewoonte, het 
was zelfs voorgeschreven. Maar soms was je 
ineens zwanger en dan waren niet alleen de 
rapen gaar, dan moest je dus ook trouwen. Dat 
heette een gedwongen huwelijk, ofwel een 
‘moetje’.

Wedstrijdbal. Bij het zojuist afgelopen EK stui
terden er regelmatig ballen over het veld. Om 
het tempo in de wedstrijd te houden staan er 
tegenwoordig tientallen ballenjongens klaar die, 
zodra de bal uit is, een nieuwe het veld in wer
pen. Vroeger had je één wedstrijdbal. Als die uit 
was, lag de wedstrijd stil totdat hij vanaf de 
 tribune was teruggegooid. En na het eindsignaal 
werd die bal keurig ingeleverd bij de scheids
rechter, die er trots mee van het veld stapte. 
Soms werd zo’n bal door alle spelers met viltstift 
gesigneerd, waarna hij in de prijzenkast ver
dween.

Fredje Bouma

Op dinsdag 5 juni is de kantine annex filterpers
gebouw plus werkplaats van de Waterzuivering 
Garmerwolde door een lid van het Dagelijks 
Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest 
feestelijk geopend en daarna opengesteld voor 
het publiek. Deze renovatie is nu dus afgerond.
Een week later, op dinsdag 12 juni, gaf men op 
de zuivering door middel van een inloopavond 
uitleg over de op handen zijnde uitbreiding 
(nieuwbouw plus verbeteringen). Medewerkers 
van de aannemerscombinatie en van opdracht
gever Noorderzijlvest stonden de mensen te 
woord en gaven tekst en uitleg. De aannemers

Nereda technologie

Op fiets tegen de wind in noar ‘Barts Art’; doar 
haar Rieks  Pepping, n beeldend kunstenoar, 
n overzicht van jonk en older waark. Der wa r ren 
schilderijen van wel twijviefteg bie twijviefteg; 
t was de muite van t zain wel weerd.
Achter t hoes was n bijeholder met n kaast met 
n gloazen ziedkaant; zo kost zain wat of de bijen 
deden. Hunneg was der nait; dat komt deur t kòle 
veujoar, mor zaip en zaalfkes warren der wel.
Dou nog even noar t bedrief van de femilie Veen
kamp; doar wer oetleg geven over d’akkerranden 
dij apaart met bloumzoad bestreud warren. 
Goud veur vlinders, bijen enzowathìn. Dit blift 
swinters ook stoan; din hemmen der weer 
aander daaier wat aan.
En dat geel kwikstattje? Dij vond t prachteg dat 
wie der warren; mor nog mooier dat wie weer 
votgingen, want ‘din ken ik ook weer noar mien 
hoeske en rusteg moeke oflözzen.’ 
En zo gingen ook de mensen tevreden noar – of 
in – hoes: je waiten t mor nooit wat of der komt… 
(gemiddeld zo’n 15 tot 20 lu per lekoatsie).

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

combinatie bestaat uit GMB Civiel BV (goed in 
o.a. bouwkundige (beton en grond)werkzaam
heden en leidingen), Imtech Infra BV (goed in 
o.a. besturing van elektrotechnische processen 
en automatisering) in samenwerking met de 
 ingenieursbureaus D.H.V. en Witteveen + Bos.
Deze maand begint men met de voorbereidin gen 
van de volgende fase; eind juli volgt de inrichting 
van de werkplek en in augustus/september zijn 
de heiwerkzaamheden. En men begint met de 
verbeteringen van het zuiveringssysteem. 

Wat wordt er gebouwd?
  aanvoerbuffertank, 8 m. hoog en 29 m. in dia

meter;
 korrelslibbuffertank

  tanks voor Nereda (innovatieve zuivering
technologie), 8 m. hoog en 20 m. doorsnee

 bedieningsgebouw
 weg + effluentsloot

Na de uitbreiding wordt het ongezuiverde water 
verdeeld over twee stromen: 35 tot 40% gaat 
naar de nieuwe straat met Nereda technologie 
(het nieuwe zuiveringssysteem) en de reste
rende 60 tot 65% gaat nog gewoon naar de oude 
(verbeterde) zuivering.
Men zegt: ‘De zuivering is straks zo stil en reuk
loos dat men er een camping naast kan begin
nen.’ Dus nog een luchtbed en tentje over?

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Een pelgrimage - deel 3
Over het Jacobspad van Uithuizen, via Thesinge en 
 Garmerwolde, naar Santiago de Compostela in Spanje

In het aprilnummer 2012 van de 
G&T eindigde ik mijn stukje met het 
de beschrijving van enkele herber
gen. Deze maand het laatste deel 
van mijn reisverslag.

Wereldnieuws op de Camino
Onderweg las ik geen krant, keek 
geen TV, luisterde niet naar de 
 radio en liet me ook niet informeren 
over de ‘toestand in de wereld’. De 
Camino wordt een wereld op zich.
Ik maakte één uitzondering: alleen 
als ik Belgen ontmoette, stelde ik 
een politieke vraag.
Ik vroeg of ze al een regering had
den. Het antwoord was steevast 
een lachend ‘Nee!’ En daarmee 
was ik weer helemaal op de hoog
te. Wel concludeerden we dikwijls 
dat de Belgische politici allemaal 
verplicht de Camino naar Santiago 
zouden moeten lopen… Gniffelend 
en vol overtuiging stelden we vast 
dat België dan zeer zeker een re
gering zou hebben!

Ontmoetingen met Jacobus
Langs de hele route, te beginnen in 
Uithuizen, kom je Jacobus tegen, 
als beeld, als schilderij, als ge
brandschilderd raam, als straat
naam, als naamgever van een kerk 
en als plaatsnaam (Santiago).
Het versterkt je pelgrimsgevoel en 
maakt duidelijk dat je niet zomaar 
een lange afstandswandeling maakt.
Van apostel, die ooit het evangelie 
naar Europa bracht, is hij in 
Spaanse ogen een gezant uit de 
hemel geworden die in 844, gezeten 
op een paard, met zijn zwaard de 
Christenen te hulp schoot bij de 

Slag van Clavijo (even ten zuiden 
van Logroño) tegen de Moren.
Hij zou eigenhandig de Moren heb
ben verslagen. Vanaf die tijd wordt 
hij Matamores of Morendoder ge
noemd. Vaak wordt hij zo als beeld 
neergezet, dan wel zo ge schilderd.
Ik heb vaak met gemengde gevoe
lens naar dit opmerkelijke cultuur
verschijnsel staan kijken.
Ja, mannen op een paard die door 
het luchtruim galopperen… waar 
ken ik dat toch van?
Onze oude Germaanse Wodan en 
Donar kenden het luchtfietstrucje 
te paard ook al. Zelfs onze eigen 
Sinterklaas komt dicht in de buurt 
met zijn dakruiterij.

Santiago de Compostela
Eenmaal in Santiago aangekomen, 
onderwerp je je aan de pelgrims
rituelen. Dat betekent het betreden 
van het plein voor de kathedraal, 
waar sommigen huilend, anderen 
lachend of onder het slaken van 
overwinningskreten op hun knieën 
vallen, rondlopen, gaan zitten, gaan 
liggen, terwijl je oog in oog staat 
met de voorgevel die je al van foto’s 
kent. Een plein met een heel bijzon
dere emotioneel geladen sfeer.
Daarna bezoek je in een afgeladen 
kerk de pelgrimsmis waar, als je 
geluk hebt, het enorme wierookvat 
van 160 cm hoog (de Botafumero) 
aan een touw dwars door de kerk 
zwiert. Zoiets kan alleen in Spanje.
Je omarmt het enorme beeld van 
Jacobus, waarna je zijn graf 
bezoekt, een zilveren kist met daar
in de (vermeende) resten van 
 Jacobus en zijn twee volgelingen: 

Theodorus (jawel!) en Athanasius.
Op vertoon van je volgestempelde 
geloofsbrief kun je je ‘Compostela’ 
halen. Dat is een in het Latijn ge
schreven getuigschrift (een soort 
pelgrimsdiploma) waarin staat dat 
je de pelgrimage naar het graf van 
de apostel Jacobus succesvol hebt 
volbracht.
In de Middeleeuwen verdiende je 
daar ook een plaatsje in de hemel 
mee. Ben benieuwd of dat nog 
steeds zo werkt, persoonlijk heb ik 
zo mijn twijfels.
Ook in Santiago, waar het in de his
torische binnenstad nogal toeris
tisch toegaat, voelde ik mij geen 
toerist.

Einde van de wereld
Veel pelgrims trekken na Santiago 
nog 90 km verder naar Kaap Finis
terra, ook wel Kaap Fisterra 
 genoemd, dat letterlijk ‘Einde der 
Wereld’ betekent. Op dit meest 
westelijke puntje van het vasteland 
van Europa houdt de wereld op. Zo 
dacht men voordat in 1492 Colum
bus Amerika had ontdekt. Men trok 
hier naartoe om een definitief eind
punt achter zijn pelgrimage te 
zetten, vaak door op het uiterste 
puntje van de Kaap zijn oude kleren 
te verbranden. Je moet dan wel 
nieuwe hebben. Die had ik niet, dus 
viel er niets te verbranden en ik 
steek echt geen goed spul zomaar 
in de fik. Ook rituelen zijn bij mij 
begrensd.
Vlakbij de vuurtoren staat een 
 stenen paaltje met de aanduiding 
‘0, 00 km’. Hier eindigt de Camino 
definitief. Het gevoel dat ik bij de 
aanblik van dat routepaaltje had 
kan ik moeilijk omschrijven.
Wel uiterst tevreden, maar niet 
feestelijk.

De Snor
Hoewel voor velen de pelgrimage 
al een hele opoffering betekent, 
heb ik besloten om nog een ander 
persoonlijk offer aan Jacobus te 
brengen: mijn snor, die ik sinds 
1983 manmoedig met me mee 
tors te, zou er bij aankomst af gaan.
Ik sliep in het voormalig priester
seminarie (school voor priesters) 
en vond het heel toepasselijk om 
hem daar af te scheren.
Het hele gewas (nou ja) deed ik in 
een plastic zakje. Eigenlijk wilde ik 
hem ergens in de kathedraal blij
vend verstoppen. 
Tijdens mijn bezoek had ik al inten
sief gespeurd naar mogelijke ‘offer
verstopplaatsen’. Mijn gedachte 
was dat ik vast niet de eerste zou 
zijn die zoiets zou bedenken. Maar 
alle in aanmerking komende plek
jes waren schoon en leeg! Aha, 
dacht ik… hier wordt dus op gelet… 
hier wordt dát opgeruimd wat nu 
eens niet opgeruimd moet worden!
Dan maar aan de buitenkant van de 
kerk naar een blijvend offer plekje 
zoeken. En dat heb ik gevonden!
Pas als men gaat slopen en breken 
zal men mijn offersnor en dus mijn 
DNA vinden.
De kathedraal bezit nu twee relik
wieën van twee Theodorussen al
leen weten zij het nog niet… maar 
jullie wel!

Pelgrimsgroet van Theo Remkes
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Agenda
Foto van de maand

Protestantse gemeente 
Garmerwolde/Thesinge

Christelijke 
Gereformeerde Kerk 
Thesinge

Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie RamakerTepper 050 541 5335 
Thesinge:
Desiree Luiken 050 302 3352
Jan Ceulen 050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Cees Leurs 050 313 4043
Fotograaf Thesinge
Myla Uitham 050 302 3483
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: 32.07.05.749
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 16,00 p.j. 
Bij autom. incasso: € 12,75 p.j. 
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
postma.karla@gmail.com
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Kopij inleveren uiterlijk
dinsdag 17 juli vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Kinderen van OBS Garmerwolde genieten van ijs tijdens de fees-
telijke opening van het nieuwe schoolplein (foto: Sacha la Bastide)

Elke zaterdag
Thesinge; 15.00  20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Elke eerste vrijdag van de maand:
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw vanaf 17.00 uur: Dorps
borrel. Gefrituurde snacks verkrijg
baar.
3 t/m 6 juli
Ten Boer ‘de Blinkerd; 19.00  
20.30 uur: 43e Zwemvierdaagse. 
Meer informatie kun je vinden op 
de website www.zwemvereniging
tenboer.nl 
7 juli t/m 9 september 2012
Sportrecreade Ten Boer.
Zaterdag 7 juli
•	 	Thesinge;	11.00	–	17.00	uur:	

Opentuinendag en garagesale.
•	 	Thesinge;	vanaf	17.30	uur:	Dik	

doun in t loug: barbecue in en 
met het dorp. 

Donderdag 12 juli
Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur: 
Seniorenconcert door muziek
vereniging Volharding. Alle 
50plussers zijn van harte welkom; 
de entree is gratis.
Zondag 15 juli 
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 16.00 uur: Sangriamiddag.
Vrijdag 20 juli
Garmerwolde; tussen 18.00 en 
20.00 uur: Ophalen oud papier.
Woensdag 25 juli
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de 
boules Vrouwen van Nu.
Zaterdag 28 juli
Thesinge; vanaf 9.00 uur: ophalen 
oud papier.

Zondag 1 juli
laatste kindernevendienst seizoen 
afscheid kinderen groep 8
om 09.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. van Vliet uit 
Veendam; aansluitend koffie
drinken in ’t Trefpunt
Zondag 8 juli
om 11.00 uur in Thesinge voor
ganger is ds. van de Lagemaat 
uit Ten Boer
Zondag 15 juli
gezamenlijke zomerdienst met 
Ten Post
om 09.30 uur in Garmerwolde 
voorganger is ds. Ferwerda uit 
Delfzijl
Zondag 22 juli 
gezamenlijke zomerdienst met 
Ten Post
om 11.00 uur in Ten Post
voorganger is dhr. Le Pair uit 
Roden
Zondag 29 juli
gezamenlijke zomerdienst met 
Ten Post
om 09.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. Renting uit 
 Zuidhorn

Zondag 1 juli
09.30 uur Dienst des Woords
17.00 uur Ds. D.J. Steensma
Zondag 8 juli
09.30 uur Dienst des Woords
17.00 uur Ds. J. Westerink
Zondag 15 juli
09.30 uur Dienst des Woords
14.30 uur Ds. G. Huisman
Zondag 22 juli
09.30 uur Dienst des Woords
14.30 uur Ds. S. Otten
Zondag 29 juli
09.30 uur Ds. J. Huisman
17.00 uur Student J. Hoefnagel

Wist-u-dat ...
•	 	de	Taisner DörpsRun op 

zaterdag 29 september wordt 
gehouden?

•	 	er	net	als	vorig	jaar	gekozen	
kan worden uit 4 km, 4 mijl, 
10 km en een halve 
marathon?

•	 	er	geen	loopclinic	gehouden	
zal worden omdat de vakan
tie laat valt, maar dat er nog 
ruim voldoende tijd is om te 
trainen?

•	 	de organisatie hoopt dat 
iedereen weer mee wil 
helpen?

•	 	er	op	7	juli	van	11.00	tot	
17.00 uur in Thesinge een 
garagesale gehouden wordt?

•	 	we	dan	eveneens	de	tuinen	
van vele mensen uit het dorp 
kunnen bekijken?

•	 	kaartclub ‘De Soos’ geniet 
van de zomer en op dinsdag 
11 september weer begint?


