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Restauratieschilder aan de slag 
in eigen kerk

Teamwerk
Lut gaat dit niet alleen doen. Ze is 
gevraagd om samen te werken in 
een team met twee andere mensen, 
ook dames. De twee anderen, 
Nanon Journee en Aafje Bouwhuis, 
zijn experts op het gebied van fres
co’s en secco´s en zij werken aan dit 
soort projecten in heel Nederland. 
Omdat ze wisten dat in Garmer
wolde een kundig restau ratie
schilder woont, hebben ze contact 
met Lut opgenomen, die heel 
gelukkig was deze opdracht te krij
gen. ‘Ja, ik ben dolcontent joh! In 
mijn eigen dorp, in mijn eigen kerk. 
Het is voor mij ook een uitdaging 
want ik heb me nooit aan fresco’s 
gewaagd. Ik wilde het eigenlijk al 
doen, maar ik dacht: dat gaat aan 
mij voorbij. En dat je dan toch wordt 
gevraagd!’ Lut mag dan geen erva
ring met fresco’s hebben, ze heeft 
wel bruikbare kennis in huis. Met 
name haar expertise op het gebied 
van pigmenten en bindmiddelen 
zal bijzonder goed van pas komen. 
Overigens heeft Lut wel de plafond
schilderingen in Centrum de Oos
terpoort gerestaureerd, die door 
Matthijs Röling en Wout Muller 
gemaakt zijn. 

Passie voor schilderen
Als restauratie en decoratieschil
der werkt  Lut Gielen aan de meest 
uiteenlopende dingen, zo stond er 
ten tijde van dit interview een harp 

Restauratieschilder Lut Gielen (foto: Cees Leurs)

Voor  een restauratieschilder is dit toch wel de mooiste opdracht 
die je kunt krijgen. De middeleeuwse fresco’s in de kerk van 
Garmerwolde worden vanaf april opgeknapt in opdracht van de 
Stichting Oude Groninger kerken. De eer is mede te beurt gevallen 
aan Lut Gielen, inwoonster van Garmerwolde, die in haar eigen 
kerk mag werken.

met een deukje in haar woon kamer. 
Maar het meest is ze bezig met de 
restauratie van historische verfla
gen en schilderingen in monumen
ten en gebouwen. ‘Ik ben de 
opleiding gaan volgen nadat ik 
eigenlijk al vijfentwintig jaar bezig 
was met schilderen en kleurmaken. 
Muren, deuren, kozijnen, objecten; 
schilderen, schilderen, schilderen 
…. Toen kwam ik in een oud huis te 
wonen waar allemaal imitaties in 
zaten, daar ben ik mee bezig 
gegaan om zelf uit te vogelen hoe 
ik dat moest doen.’ Imitatie is het 
nabootsen door middel van schil
deren, zodat de indruk gewekt 
wordt dat een bepaalde soort hout 
of marmer of andere natuurlijke 
materialen gebruikt zijn. ‘Toen ik 
mijn man Klaas Gert ontmoette, zei 
hij: waarom doe jij niet meer met 
dat schilderen, daar ligt blijkbaar 
jouw passie. En dus ben ik op mijn 
veertigste deze opleiding gaan 
doen tot het echte oude ambacht 
van decoratieschilder. Ik wist dat dit 
mijn vak was, dat ik hier mijn 
beroep van wilde maken.’

Specifieke kennis
Kennis van verf en pigmenten is 
haar specialiteit, ze weet hoe verf 
in elkaar zit. 
‘We weten bijvoorbeeld wanneer 
pigmenten ontdekt zijn en gebruikt 
werden”, legt Lut uit. “Na kleuron
derzoek kunnen we ook zien met 

welke bindmiddelen en technieken 
er geschilderd werd. Bij restauratie 
van schilderwerk is deze kennis 
van belang, en als je er helemaal 
zeker van moet zijn kun je een 
staaltje nemen en dat laten onder
zoeken.’ 
In haar werkkamer staan een boel 
pigmenten, en een paar oude heeft 
ze geërfd en gekregen.  
Lut geeft ook workshops in imitatie
schilderen en vergulden, waarin 
het oude ambacht aan bod komt 
van de schildertechnieken, de spe
cifieke decoratiepenselen, het 
bereiden van verfrecepturen en het 

kleurmengen. Lessen ‘Praktische 
Pigmentenleer’ zijn in de maak.

Ongelukkige restauratie
De fresco’s in de kerk van Garmer
wolde zijn heel bijzonder. Het is een 
van de weinige kerken in Neder land 
die zo uitgebreid be schil derd zijn. 
De schilderingen zijn aangebracht 
aan het begin van de 16e eeuw en 
werden aan het eind van de 16e 
eeuw bedekt met een kalklaag, om 
na de reformatie alles wat met het 
katholicisme te maken had weg te 
werken. Van 1941 tot 1943 vond 
een grote restauratie plaats, waar
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bij door toeval de schilderingen 
weer ontdekt werden. Men heeft 
toen wat schilderingen geprobeerd 
te herstellen, wat niet bepaald 
zorgvuldig gebeurd is. Figuren zijn 
soms totaal verkeerd geïnterpre
teerd, en er zijn andere mensen 
van gemaakt; zo is op een plek 
Maria omgetoverd tot Jozef. 

Interpretatie
Zover zal het deze keer niet komen. 
‘We gaan vermoedelijk niet zoveel 
bijschilderen, want schilderen op 
schilderingen is meestal interpre
tatie. We gaan schoonmaken, vrij
leggen als er nog iets vrij te leggen 
valt, en we gaan vooral zorgen dat 
het bewaard blijft. Hoe de kalklaag 
er precies aan toe is, is nu nog niet 
te zeggen, want daarvoor moet je 
er echt dichtbij kunnen. Dat zullen 
we pas zien als de steigers er 
staan. Ik ben ook heel benieuwd 
naar de kleuren, wat we gaan ont
dekken. Zijn het de kleuren zoals 
ze oorspronkelijk bedoeld waren of 
zijn de schilderingen verkleurd, bij
voorbeeld onder invloed van 
vocht?’ Of de interpretaties van de 

vorige restauratie weggehaald 
worden weet Lut nog niet te zeg
gen. Er moet van dichtbij bekeken 
worden of dat wel mogelijk is. ‘Er 
overheen schilderen wordt niet 
meer gedaan. Als we kunnen zien 
hoe het geweest is, kunnen we 
ontbrekende delen invullen door 
arcering in een schaduw toon, 
zodat je daarmee zegt: dit is res
tauratie en interpretatie. Zo kun je 
altijd de geschiedenis blijven 
lezen.’

Geweldige opdracht
Lut gaat vanaf half april vier dagen 
in de week aan het werk, twee 
dagen met Nanon en twee dagen 
met Aafje. En in 28 weken moet de 
klus geklaard zijn, dan is het 
november. Ze kijkt er in ieder geval 
enorm naar uit, ook naar de 
samenwerking met deze dames. 
‘Wat een leuke, lieve, geestige 
meiden zijn dat zeg! Het klikt ont
zettend goed. En ik mag 28 weken 
mijn werk doen, en ik leer iets 
nieuws, het is gewoon een gewel
dige opdracht.’

Sabine Hoes

Toegang
Voor de restauratiewerkzaam
heden aan de fresco’s zal de kerk 
in Garmerwolde per 1 april voor 
en kele maanden dicht zijn. Wat niet 
iedereen weet is dat men ook de 
oude toegang zal heropenen die 
leidt naar het ondergrondse gan
genstelsel dat een verbinding 
vormt tussen de kerk en de Stads
weg. Al lange tijd wordt er gespro
ken over deze gang die gegraven 
zou zijn in de tijd dat Bommen 
Berend langs de Stadsweg naar 
Groningen trok. Vele geruchten 
hebben de ronde gedaan, en men 
vermoedt dat er in die tijd kostbaar
heden behorende tot de toen malige 

kerk, maar ook van edelen uit de 
omgeving opgeslagen liggen om ze 
voor de vijand te verbergen. Tot op 
heden bleef het bij geruchten, maar 
recent is met behulp van infrarood 
licht vastgesteld dat er inderdaad 
een ondergrondse gang is, en heeft 
men deze ook weten te lokaliseren. 
De opgravingen zullen uitgevoerd 
worden met behulp van archeolo
gen in dienst van de gemeente Gro
ningen. Men heeft ons verzekerd 
dat als er nieuws is betreffende de 
opgravingen, de plaatselijke bevol
king hiervan op de hoogte zal wor
den gesteld.

Ine Hoeijenbos

Op de derde zondag van maart trokken zo’n zestig mensen naar de 
Klooster kerk in Thesinge voor de tweede ‘Meezingen in Thesinge’, geor
ganiseerd door Ton Heuvelmans en Stichting Felicitas. Er was een pro
gramma samengesteld met een grote variatie aan nummers, waardoor 
iedereen aan zijn vocale trekken kwam. Wederom onder de bezielende 
leiding van Henk de Muinck op piano werd eerst canongewijs ingezongen, 
waarna een door Henk geselecteerd deel van het repertoire voorbij kwam; 
gezongen in het Nederlands, Duits, Engels, Italiaans en uiteraard in het 
Gronings. 

Uit volle borst zingen Theo de Wit, Clara van Zanten en Marion Vuijst 
het Gronings volkslied. (foto: Desiree Luiken)

WWK speelt ‘n Klap van de meulen’ en had 
de lachers weer op haar hand! 
(foto’s: Joost van den Berg)

Meezingen in Thesinge

Tussendoor vertelde Henk het een en ander over de geschiedenis van de 
muziek en zang; over de smartlap en de Matthäus Passion. Na een ‘We’ll 
meet again’ van Vera Lynn ging na twee uur zingen iedereen weer naar 
huis, of nog even napraten in café de Oude School. 

Simone Tjakkes
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Het onderwerp drempels en andere obstakels 
aan de G.N. Schutterlaan is helaas moeilijk 
af te sluiten. Het is nog niet zo lang geleden 
dat de gemeente Ten Boer de G.N. Schut
terlaan van maar liefst zes nieuwe drempels 
en versmallingen voorzien heeft om de snel
heid van het verkeer te remmen. We horen 
allemaal de burgemeester nog zeggen, dat 
er vanaf dat moment geen aanpassingen 
meer aan de G.N. Schutterlaan zouden wor
den gedaan.

Vrij kort daarna, zijn op verzoek van een aantal 
individuele aanwonenden drie van de zes drem
pels aan de G.N. Schutterlaan verwijderd 
wegens overlast. Hierdoor is de overlast, met 
name de trillingshinder (de kopjes rammelen uit 
de kast, het bankstel staat soms te springen) bij 
de resterende drempels toegenomen, doordat 
de gemiddelde snelheid op de laan hoger 
geworden is. Steeds vaker wordt ook overlast 
ervaren van zwaar verkeer dat over de drempels 
rijdt, zoals melkwagens en andere vracht
wagens, gemeentereiniging en landbouwvoer
tuigen in de oogsttijd. Met name zware voer tuigen 
zonder al teveel lading veroorzaken trillingen, 
doordat het voertuig en eventuele aanhangers 
nog een tijdje natrillen wanneer ze over een 
drempel gegaan zijn.
Vorig jaar hebben de aanwonenden van de res
terende drempels zich verenigd tot een groep, 
die wordt vertegenwoordigd door ondergeteken
den. Als groep zijn wij door zo’n 24 huisnummers 
van aanwonenden gemachtigd overleg met de 
gemeente te voeren dat ertoe moet leiden dat de 
overlast, ook voor de aanwonenden van de laat
ste resterende drempels, verdwijnt. Als groep 
zijn wij nadrukkelijk niet tegen snelheid rem
mende maatregelen aan de G.N. Schutterlaan.
Vorig jaar hebben we de gemeente benaderd 
met een aantal voorstellen om de trillingshinder 
aan te pakken. We stelden onder meer voor alle 
drempels aan de G.N. Schutterlaan te verwijde
ren en te vervangen door visuele snelheid rem
mende maatregelen, zoals die overal anders in 
het dorp worden toegepast. Deze oplossing, die 

Betonnen torens aan de G.N. Schutterlaan

onze voorkeur heeft, bleek helaas te duur. Men 
heeft in eerste instantie gekozen voor een 
andere mogelijke oplossing, namelijk het plaat
sen van een obstakel bij de drempels, waardoor 
met name het zware verkeer gedwongen zou 
worden zijn snelheid te verlagen.
Enige weken geleden hebben alle bewoners 
van de G.N. Schutterlaan een schrijven van de 
gemeente ontvangen waarin staat dat er bij 
wijze van proef twee hoge betonnen elementen 
geplaatst worden tegenover G.N. Schutterlaan 
6, met een onderlinge afstand van 3.70 m. De 
betonnen torens staan er inmiddels en laten we 
eerlijk zijn, mooi is anders. Maar we zijn wel blij 
met de proef en als de aanblik het enige bezwaar 
is, kunnen we daar, voor nu, gedurende de 
proefperiode wel mee leven.
De proef zal na het oogstseizoen van 2013 
geëvalueerd worden. Als de trillingshinder daad
werkelijk vermindert zal er worden gekeken naar 
een definitieve, voor het aangezicht meer 
acceptabele, oplossing die ook toegepast kan 
worden bij de andere drempels. 

In elk geval, ook als de verdere snelheidsverla
ging niet blijkt te helpen, blijven we met de 
gemeente in gesprek om tot een goede en aan
vaardbare definitieve oplossing van dit probleem 
te komen.
Wij houden u op de hoogte.

Martin Wierenga, Annelies Hofstede
Pluc Plaatsman, Henk Busscher

Mooi is anders! (foto: Joost van den Berg)
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Nieuwe bewoners
Hans en Liesbeth Werner, die 
sinds augustus vorig jaar aan 
de Oude Rijksweg nr. 29 wonen, 
zijn groter gaan wonen nadat 
de drie kinderen het huis uit 
waren gegaan. Precies een jaar 
geleden wisten ze dat ze hun 
huidige huis konden kopen en 
in augustus zijn ze er daadwer
kelijk  komen wonen. Enigszins 
tot hun eigen verrassing want zij 
waren niet op zoek naar een huis 
in een dorp. 

Ze hebben hun hele leven in de 
stad gewoond; zijn via Utrecht, Rot
terdam, Leeuwarden in  Groningen 
terecht gekomen. Ze oriënteerden 
zich daarom ook meer op een 
woning in de stad, maar konden 
steeds niet de verbetering vinden 
ten opzichte van hun huis in Lewen
borg. Gelukkig heeft hun dochter 
hen opmerkzaam gemaakt op de 
woning aan de Oude Rijksweg. Na 
een eerste bezichtiging was de 
beslissing snel  genomen, en heb
ben ze de stap naar Garmerwolde 
gewaagd. 
Het huis was redelijk op orde en 
naar hun zin; daar hoefde niet veel 

in te worden verbouwd. De tuin was 
wel een karwei; hij was flink vol 
gegroeid en overwoekerd geraakt. 
Daar heeft Hans dus zijn nieuwe 
hobby van gemaakt: wat tuinieren, 
beetje bij beetje bedenken hoe de 
tuin moet gaan worden, wat ruimte 
maken. Die ruimte is ook nodig om 
meer zicht te kunnen krijgen op de 
weilanden aan de andere kant van 
de Rijksweg, waar ze ‘s avonds de 
zon onder kunnen zien gaan. 
In de ruime woonkamer neemt een 
flink gevulde boekenkast een muur 
in beslag. Zowel Hans als Liesbeth 
lezen graag. Hans is daarnaast een 
hardloper, terwijl Liesbeth haar 
crea tiviteit loslaat op alles wat haar 
leuk lijkt eens op te fleuren, mooi te 
maken, op te knappen. Ook kijkt ze 
graag naar films; thuis of in de bios
coop. Onlangs hebben ze ook deel
genomen aan het ‘Fietsend eten’ in 
Garmerwolde, wat ze heel leuk 
hebben gevonden: goed georgani
seerd, lekker gegeten en op een 
aangename manier veel nieuwe 
mensen leren kennen.
Hans is medewerker bij het OV 
Bureau Groningen Drenthe, waar 
hij zich bezig houdt met ontwikke

lingen in het openbaar vervoer. 
Ook werkt hij nog twee dagen voor 
een achttal gemeentes in Noord 
Groningen, waar hij ook bezig is 
met het ontwikkelen, verbeteren en 
aanpassen van de vervoersmoge
lijkheden van de bewoners. Hij doet 
zijn werk graag: verbindingen leg
gen tussen het openbaar vervoer, 
de gemeentes die dat moeten beta
len en alle mogelijke gebruikers. 
Liesbeth is ambulant begeleider bij 
het Regionaal Expertise Centrum. 
Haar kantoor zit in Groningen Zuid, 
maar ze is voornamelijk op weg 

Liesbeth en Hans Werner (Foto: Cees Leurs)

naar de aangesloten scholen in 
Groningen en NoordDrenthe om 
leerlingen met een zogenoemd 
rugzakje, en hun leraren te begelei
den.
Ze hebben een zoon en twee doch
ters, die alle drie niet meer thuis 
wonen. Ze wonen nu in  Groningen 
en ZuidHolland. Het huis heeft 
echter achter in de tuin nog een 
gastenverblijf, zodat de kinderen 
hun eigen onderkomen kunnen 
hebben wanneer ze langskomen. 
 

Simone Tjakkes

Een kleine 100 mensen kwamen 
naar het Trefpunt voor de tryout 
voorstelling van het Roestvrij
theater: een voorstelling met veel 
muziek en originele kostuums. 
Twee dagen was Roestvrijtheater 
te gast in het dorpshuis om zich 
voor te bereiden op deze voorstel
ling. Het verhaal gaat over een las
tige familie die het sprookje van 
Assepoester wil opvoeren voor 
opa. Maar lukt dat wel als er aan het 
begin al onenigheid ontstaat over 
de rolverdeling? Wie mag de prins 
zijn? Wie is Assepoester? Het lukt 
uiteindelijk het sprookje met elkaar 
op te voeren. Voor alle vrijwilligers 
die geholpen hebben de volgende 
mail.

Irene Plaatsman

Assepoester in een nieuw jurkje gestoken Try-out Roestvrijtheater
Hallo allemaal,

Ik heb zaterdagavond als een feest 
ervaren. Dat komt niet alleen omdat 
ik zo opgelucht was dat de voor-
stelling goed ontvangen werd, 
maar ook door jullie gezelligheid en 
gastvrijheid. Wat hebben jullie ons 
hartelijk ontvangen en wat zijn we 
door jullie in de watten gelegd. De 
spelers en andere medewerkers 
van Roestvrij hebben genoten van 
het heerlijke eten en een fantasti-
sche avond.
Namens iedereen van Roestvrij 
theater:
Hartelijk dank voor jullie inzet en 
hopelijk tot de volgende samen-
werking.

Groeten,Leander Breen
De orginele kostuums; creatief met oa. ovenwanten en theedoeken 
(foto: Melody Dokter)
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De jaarvergadering van Dorpsbelangen werd 
gehouden op vrijdag 1 maart in café Molen
zicht. De opkomst was gering en dat terwijl 
87% van de Thesingers lid is van Dorps
belangen. Positief was de aanwezigheid van 
twee wethouders van de gemeente Ten Boer 
Lambert Stoel en Peter Heidema, hoewel de 
laatste er vooral was als dorpsbewoner. 
Een kleine greep uit de onderwerpen die 
tijdens de jaarvergadering aan de orde kwa
men.

Activiteiten Dorpsbelangen
Gevraagd werd naar het standpunt van Dorps
belangen wat betreft de afsluiting van de Thais
ner reis met een maaltijd in De Oude School. 
Was er wel aan het dorpshuis gedacht? Ieder
een is natuurlijk vrij om een passende locatie te 
kiezen. Toch is het niet vreemd dat erop geat
tendeerd wordt dat met een activiteit van Dorps
belangen ‘t Trefpunt niet vergeten wordt. Het 
dorpshuis is er mede op initiatief van Dorps
belangen met vrijwilligers die graag hun bijdrage 
leveren aan activiteiten voor dorpsgenoten. 
Later in de vergadering kwam dan ook aan de 
orde dat Dorpsbelangen een commissie wil 
oprichten om een aantal activiteiten in ‘t Trefpunt 
te organiseren. In de begroting van dit jaar is er 
€ 500 voor gereserveerd. Voor de Thaisner reis 
gaat een enquête door het dorp waarmee geïn
ventariseerd wordt welke wensen er leven.

Duurzaam Thesinge
De werkgroep zal nieuw leven worden ingebla
zen en geïnteresseerden die zich hadden opge
geven om mee te denken met de werkgroep 
zullen binnenkort benaderd worden. Het lan
taarnpalenproject gaat niet door: te kostbaar en 
kan financieel niet op tegen de goedkope stroom 
die de gemeente Groningen inkoopt. Ook ver

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Thesinge
dere initiatieven om afval te scheiden zijn niet te 
realiseren omdat de gemeente nog gebonden is 
aan lopende contracten rond afvalverwerking. 
De gemeente Ten Boer staat zelf positief ten 
aanzien van duurzame initiatieven. 

Welzijnssubsidie
De subsidie werd over verschillende instanties 
verdeeld. Bijvoorbeeld het Oranje Comité dat dit 
jaar 75 jaar bestaat en ook de 65jarige kaart
club De Eendracht ontvingen het volle pond 
voor hun geplande festiviteiten. Janna Hofstede 
was tevreden met de toekenning van haar aan
vraag voor de Verzoamelstee. 

Bestuursverkiezing
Geerten Eijkelenboom bedankt Yvonne van der 
Weert en Marinus Vermue voor hun inzet voor 
Dorpsbelangen. Piet van der Heide wordt geko
zen als nieuw bestuurslid. Geerten, Ria  Stoppels 
en Annelies Hofstede worden herkozen in het 
bestuur. 

Roelie Dijkemaprijs
De Roelie Dijkemaprijs gaat dit jaar niet naar 
een persoon maar naar het 75jarige Oranje 
Comité als dank voor alle festiviteiten die zij in 
de loop der jaren hebben georganiseerd. De 
prijs zal door Roelie worden uitgereikt aan voor
zitter Appie Ridder. 

Wegen en walkanten
Voor het komende onderhoud van het bestuur 
met het college van B en W wordt de verzakking 
aan De Dijk genoemd. Eigenlijk is De Dijk niet 
van de gemeente maar van de aanwonenden, 
vertelt wethouder Stoel. Mochten die nu denken 
dat zij ofwel tol kunnen gaan innen ofwel De Dijk 
zelf moeten onderhouden? Nee, de gemeente 
blijft De Dijk onderhouden. En tolhuisjes? De 

Dijk wordt al zolang door een ieder gebruikt dat 
zo’n recht allang verjaard is. 
In het Klunder is de wal op sommige plaatsen 
erg smal geworden. Het Klunder blijkt ook al niet 
van de gemeente. Het pad zelf is in redelijke 
staat en de gemeente zal contact opnemen met 
het waterschap omdat deze instantie verant
woordelijk is voor de walkant. 
De G.N. Schutterlaan krijgt een proefopstelling 
naar aanleiding van klachten over trillingen. Wet
houder Stoel verzucht dat de G.N. Schutter laan 
de duurste van de gemeente is en inmiddels 
allang geplaveid had kunnen worden met goud. 
De zichtbaarheid van de inspringende ‘eilanden’ 
aan de laan wordt verbeterd door middel van 
reflectoren. Bij het Boer Goensepad zal een 
wegwijzer geplaatst worden door Dorpsbelan
gen zelf om fietsers en wandelaars die geen 
idee hebben waar ze terechtkomen de weg naar 
Thesinge te wijzen. 

Gemeentelijke herindeling
Over het advies om de gemeente Ten Boer in te 
delen bij de stad Groningen moet in de gemeen
teraad worden gestemd. Dorpsbelangen zal 
zich door B en W laten informeren over te ver
wachten veranderingen. Zal er in de toekomst 
nog een jaarlijks overleg zijn tussen B en W van 
Groningen en het bestuur?

Tot slot
Wilt u meer weten over het overleg met B en W? 
Volg de vernieuwde website Thesinge.com. De 
nieuwe uitgave Vertezzels 2002  2012 van 
 Thomasvoar en Pieternel is voor € 5 te bestellen 
via Thesinge.com. Mocht u leuke nieuwtjes heb
ben voor Thomasvoar en Pieternel dan kunt u 
die melden bij de Digitale Brijventer.

Irene Plaatsman

Meer dan genoeg 
van de winter?
Daphne Wiegertjes, Carla Winkelman en Jan 
Ceulen onderzoeken de mogelijkheid om heel 
Thesinge naar Bonaire te laten emigreren. 
De huisjes staan er al! Nu de Thesingers nog...
Voor de achterblijvers hebben ze hier vol-
doende strooizout aangetroffen. 
(foto: Jan Ceulen)

Thesinge beschikt over een AED (in het fietsen
hok bij Trefpunt) om ondersteuning te bieden bij 
een reanimatie. Jaarlijks vinden trainingen 
plaats en wordt er huisaanhuis een lijst ver
spreid met dorpsgenoten die aangeven te kun
nen reanimeren in geval van nood (opgave bij 
Heina van Zanten). 

Reanimatie netwerken
Wij willen u graag informeren over nieuwe 
mogelijkheden om snel vrijwilligers in te zetten 
bij een reanimatie, mocht dat ooit nodig zijn. 
Groningen Hartveilig  dit is een initiatief waarbij 
er voor wordt gezorgd dat vrijwilligers van de 
meldkamer 112 een sms krijgen met het adres 
waar reanimatie nodig is terwijl tegelijkertijd een 
ambulance op pad wordt gestuurd. 

De Help! app  dit is een app (programma voor 
de smarttelefoon) waarbij u in geval van nood 
tegelijkertijd 112 belt en alle andere gebruikers 
van de app die bij u in de buurt zijn automatisch 
om hulp vraagt. Voor meer informatie zie: 
thesinge.com/dorpsbelangen/reanimatieaed/ 
Op de website staan de links naar de initiatieven 
en de mogelijkheid u aan te melden. 

Dorpsbelangen Thesinge
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De Roelie Dijkemaprijs is een wisselprijs in
gesteld door de vereniging Dorpsbelangen 
Thesinge en bestemd voor Thesingers die 
zich op buitengewone en vrijwillige wijze 
hebben ingezet voor (het vergroten van) 
de leefbaarheid in Thesinge. De inzet van 
 Roelie Dijkema voor het dorp dient daarbij 
als voorbeeld. Tijdens de Algemene Leden
vergadering van 1 maart 2013 is de prijs toe
gekend aan het Oranje Comité. 

De voorzitter motiveerde de uitreiking middels 
dit juryrapport:
‘In de 75 jaren dat het Oranje Comité Thesinge  
inmiddels bestaat is Koninginnedag een dag 
geworden die bij iedere Thesinger al ver voor 30 
april in de agenda staat. Elk jaar weer maakt het 
Oranje Comité er een dorpsfestijn van. Dit 
gebeurt altijd op een zeer professionele, maar 
vooral ontspannen manier. Voor jong en oud is 
er die dag van alles te beleven met als traditio
neel hoogtepunt de stratenzeskamp. Voor hun 
enthousiaste inzet en het feit dat zij op deze 
manier een belangrijke bijdrage leveren aan het 
welzijn en de leefbaarheid in Thesinge is de 
commissie die de Roelie Dijkemaprijs uitreikt 
van mening dat de Roelie Dijkemaprijs in dit 
75jarig  jubileumjaar van het Oranje Comité 
meer dan verdiend wordt uitgereikt aan de leden 
van het Oranje Comité Thesinge.’

Annelies Hofstede

Roelie Dijkemaprijs voor het Oranje Comité

Roelie Dijkema en het voltallige bestuur van het Oranje Comité. 
V.l.n.r.: Alfred Ottens, Kor van Zanten, Menko Ridder, Jan van der Veen, Appie Ridder, Martijn Bol, 
Patrick van Zanten, Roelie Dijkema, Hans Wind, Lammert Plijter en Jelle van der Veen. 
(foto: Annelies Hofstede)

Wist-u-dat …
  er op de jaarvergadering van Dorps

belangen Thesinge nog meer nieuwtjes 
waren?

  zij ondanks stijgende uitgaven hun 
contributie het komende jaar nog niet 
verhoogd hebben?

  wel besloten is de inning in het vervolg in 
het voorjaar in plaats van in het najaar te 
doen? 

  Dorpsbelangen Thesinge op zoek is naar 
enthousiaste Thesingers die zitting willen 
nemen in de nieuw te vormen activiteiten
commissie?

  als je interesse hebt je contact op kunt 
nemen met één van de bestuursleden?

  Dorpsbelangen graag uw mening wil 
horen over een Jeu de Boulesbaan in 
Thesinge?

  u de enquête op de website (thesinge.
com/dorpsbelangen) kunt invullen of uw 
mening kenbaar kunt maken aan één van 
de bestuursleden? 

  de acitiviteitencommissie dan direct aan 
de slag kan met het organiseren van de 
‘Bale mietern in Thaisn’?

  U de volledige notulen van de vergadering 
kunt nalezen op: thesinge.com/

 dorpsbelangen/dbjaarverslagen/ ?
  als u de notulen op papier wilt ontvangen 

u kunt bellen met Annelies Hofstede 
(0505410480)?

Cellomania(cs) kwartet sluit af
De laatste voorstelling die Stichting Felicitas 
voor dit seizoen organiseert, is een klassiek 
concert van het cellokwartet ‘Cellomania(cs)’. 
Vier jonge, professionele, begaafde cellisten, 
afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag en het Conservatorium van Amster
dam zullen zorgen voor een prachtig gevarieerd 
celloconcert. De recensies over dit kwartet zijn 
lovend te noemen, dus mis dit optreden niet.
Dit concert vindt plaats op zaterdagmiddag 20 

april en het is mogelijk om een combikaartje te 
kopen. Als een soort van feestelijke afsluiting 
van ons seizoen hebben we met Rudy Noorden
bos afgesproken dat een beperkt aantal perso
nen na het concert bij hem in café de Oude 
School kan aanschuiven voor Spaanse rijst met 
vijf verschillende tapas. Een buitenkansje voor 
de snelle beslisser (Rudy kookt namelijk heerlijk 
moet u weten ...). Het concert begint om 16.30 
uur en een kaartje voor het concert kost € 7,50 

en dat is inclusief koffie of thee. Een combi
kaartje, een prachtig concert gecombineerd met 
een overheerlijke en gezellige tapas maaltijd 
kost € 17,50. Wilt u een combikaartje dan is 
reserveren noodzakelijk en doe dat snel.
Kijk voor meer informatie op www.thesinge.com/
cultuur/felicitas

Stichting Felicitas

Van de Redactie: 
terugblik op het afgelopen jaar 
Deze maartkrant is alweer het laatste exem
plaar van het jaar 20122013. Zoals u ongetwij
feld weet loopt het krantenjaar van de Garmer & 
 Thesinger Express van april tot april. Voor de 
redactie van de G & T was dit jaar opnieuw een 
goed jaar. We hebben namelijk, financieel gezien, 
het jaar weer ietsje positief afgesloten. Dit gun
stige feit willen we weer zoveel mogelijk ten bate 
van onze adverteerders en abonnees laten 
komen. Dus dit jaar gaan de tarieven niet omhoog. 
Wij hopen dat u ook het komende jaar de Garmer 
& Thesinger Express weer met veel plezier zult 
lezen.
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Hoe gaat het tegenwoordig eigenlijk met 
Dorpshuis de Leeuw. Is er nog wel eens iets 
te doen? Of…?
Ja zeker, er is voortdurend iets te doen in 
het Dorpshuis. 

Eten en muziek
Wat opvalt: activiteiten hebben vaak te maken 
met eten en muziek. Zo was er in februari een 
snertconcert, met muziek van Grensgeval en 
snert van het Dorpshuis. 
In maart deed Theater te Water op zijn winter
tournee het Dorpshuis aan. Voor een publiek 
van ruim tachtig mensen voerden ze het komi
sche stuk Een blijvertje op.Culinair hoogtepunt 
in de maand maart was het Fietsend eten. Start 
en finish waren in het Dorpshuis. Je leest er 
meer over in het artikel van organisatoren Jur
rien Barretta en Leni Arends. 

Hoe gaat het eigenlijk in… Dorpshuis de Leeuw?
Nieuw talent
De maand april beginnen we met neut’n schai
ten, voor jong en oud. Op 12 april een gratis 
minifestival: dé kans kennis te maken met talent 
van de toekomst en talent dat al bekend is: 
Meindert Talma, onlangs nog te zien in DWDD. 
Lees meer in het artikel Garmerwolde Live. 
Op zondag 21 april duikt een aantal kinderen de 
keuken in om verrassende borrelhappen te 
maken. Vanaf 17.00 uur worden de hapjes 
geserveerd, bij de borrel natuurlijk. (Je betaalt 
€2,50 p.p. voor de hapjes).

Djembé
Altijd al djembé willen spelen? Of nog beter wil
len trommelen? Wim Moltmaker geeft drie work
shops, voor beginners en gevorderden. De 
workshops, op de zondagmiddagen 7, 14 en 21 
april om 14.00 uur, duren anderhalf uur en zijn 

ook afzonderlijk te volgen. Kosten € 5, per keer.
Neem je eigen djembé mee. Heb je zelf geen 
djembé? Er is een beperkt aantal djembés 
beschikbaar. 
Meer informatie of opgave: bel 06 410 27 569 of 
mail naar wim.moltmaker@live.nl. 

En verder
En verder op het programma voor de komende 
maanden: in mei een fietstocht met een zomerse 
maaltijd. Ook de beroemde pizzeria di Stefano 
gaat weer open. En natuurlijk is er elke eerste 
vrijdag van de maand de Dorpsborrel. Dé manier 
om het weekend te beginnen: gezellig borrelen 
met je dorpsgenoten en ondertussen een lek
kere gefrituurde snack eten. 
Kijk voor het laatste nieuws op 
www.dorpshuisdeleeuw.nl. 

Anne Benneker

Op 9 maart sprongen maar liefst 32 onver
schrokken Garmerwoldenaren op de fiets 
om het slechte weer te trotseren en bij elkaar 
te gaan eten. ‘s Middags waren er al tekenen 
van verhoogde activiteit vernomen; kleden 
werden geklopt, vloeren gedweild, kristal 
werd gepoetst  ik heb zelfs gehoord dat 
sommigen nog even snel bij de truffeldealer 
langs gingen of op zoek waren naar bier ge
brouwen met linksdraaiende hop!

Even was er nog wilde paniek omdat ik twee 
kinderen over het hoofd had gezien waar opvang 
voor aangevraagd was. Wegens te weinig kin
deren was het kinderprogramma geschrapt, dit 
was keurig overlegd met de ouders van die kin
deren... behalve voor deze twee. Stom! Geluk
kig was Rob Stefano bereid om lastminute bij te 
springen en op zijn buurkinderen te passen.

Om half zes troffen we elkaar in het Dorpshuis 
waar de briefjes met de verschillende routes uit

Fietsend eten gedeeld werden. Het was de bedoeling dat 
iedereen een keer met alle anderen aan tafel 
zou zitten; dat kon precies met 32 deelnemers. 
Maar ook daar was een foutje in de organisatie 
geslopen waardoor sommige mensen elkaar 
twee keer troffen en dus een aantal andere deel
nemers elkaar helemaal niet tegen kwamen. Dat 
mocht de pret gelukkig niet drukken, sterker 
nog, het heeft inmiddels al geleid tot nieuwe eet
afspraken om dit samen eten alsnog in te halen.

In het Dorpshuis werd nog gegrapt over diep
vriespizza’s en kantenklaar maaltijden, maar 
eenmaal aan tafel bleek wel dat iedereen enorm 
zijn en haar best gedaan had! Er waren timbaal
tjes met tonijn, fazantpaté met geitenkaas en 
veldsla, garnalen cocktails, zelfgemaakte 
mosterd soep, stoofvlees, couscous, lasagne, 
spaghetti, grand desserts met vruchtenbowl en 
vanille vla. Zeer gevarieerd en lekker. Jammer 
dat we ‘maar’ vier gangen konden proeven...

Na elke gang sprong iedereen weer op de fiets 
om zich naar het volgende adres te spoeden om 

daar in een nieuw gezelschap de maaltijd voort 
te zetten. Tegen de tijd dat het toetje aan de 
beurt was, was er een ware sneeuwstorm opge
stoken. Maar ook dat weerhield de deelnemers 
niet om na de laatste gang nog even terug naar 
het Dorpshuis te komen. Daar werd enthousiast 
nagepraat en nog een wijntje gedronken. Ieder
een was het er wel over eens dat dit een erg 
leuke manier is om nieuwe mensen te leren ken
nen en met oude bekenden bij te praten. 
Rond middernacht vertrok de laatste fietser 
lopend naar huis.... moe en voldaan.

Volgend jaar doen we het weer, de datum is al 
vastgesteld op 8 maart. Zet ‘t vast in de agenda! 

Met dank aan Ton Heuvelmans en Christine Hui
zinga, die het al drie keer in Thesinge hebben 
georganiseerd en ons voorzien hebben van 
praktische adviezen.

Jurrien Baretta en Leni Arends
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Op vrijdag 15 maart 2013 was de jaarlijkse Quiz
avond in café Jägermeister, georganiseerd door 
de Feestweekcommissie. Er deden negen kop
pels mee. Even een paar namen: ’t Zootje, 
 Willems Hangjeugd, Stijlvol, enz. Er waren acht 
ronden; de vragen werden onder veel genot en 
gelach goed of fout beantwoord. Want ja, herken 
maar iemand uit Garmerwolde (bv. Carel of Syl
via) op een foto ‘tussen kin en knijen’ en herken 
dan maar eens of ze stofzuigen of dat het om 
een blender op de muziek van Bruce Spring
steen of Boney M. gaat. En deden ze dat bij of 
op hun eigen dam of gewoon op het schoolplein 
of op de satelliet straatfoto’s van Google maps. 
En dan nog de Groninger woorden; wat bete
kent ‘pot met stip’?
En zo was men zomaar bij de negende ronde: 
de uitslag. Deze luidt als volgt: 1. MDHW 74 
punten, 2. ’t Zootje 71 punten en 3. Finologen 70 
punten. De winnaar kreeg een wisselbeker voor 
een jaar op de schouw. 
Door de gezelligheid bleef men lekker  nahangen/ 
napraten. Op naar het zomerspektakel.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Lekker keuvelen

Druk overleg! (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Even een kort verslagje van de Fotoen 
Praat middag die afgelopen zaterdag 16 
maart is gehouden in Dorpshuis de Leeuw. 
Voor de vijfde keer alweer. En het was op
nieuw een succes, mag wel gezegd worden. 

De opzet was dit jaar weer iets anders dan de 
vorige keer. We zijn begonnen met een paar 
vragen, onder andere over de Geitenfokvereni
ging die Garmerwolde in de jaren dertig en veer
tig van de vorige eeuw kende. 
Vraag aan onze lezers: ‘Wie heeft over dit 
onderwerp oude foto’s, bijvoorbeeld van een 

Oude herinneringen worden opgehaald (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Wie kent de dame die op deze foto staat? 
En wanneer-waar-waarom is die foto gemaakt? 
Informatie graag doorgeven aan Hillie 
Ramaker

geitenkeuring of van een trotse winnaar met 
prijsgeit?’. 
Vervolgens hebben we aan onze gasten een 
stuk of veertig foto’s getoond waarop personen 
stonden van wie we de naam niet kenden. Vaak 
was ook onbekend wanneer die foto ongeveer 
genomen was en bij welke gelegenheid. Wel, 
het uurtje dat we hiervoor uitgetrokken hadden, 
vloog om. Niet alleen de namen van de perso
nen op een foto kwamen los maar ook dikke 
verhalen eromheen. 
Tenslotte hebben we laten zien hoe gemakkelijk 
het is om foto’s van oudGarmerwolde te vinden 

op de Beeldbank Groningen. Of van Ten Boer of 
van Thesinge of van ... Voor elk wat wils, dus. 
De rest van de middag is besteed aan het scan
nen van meegebrachte foto’s en natuurlijk aan 
bijpraten. Een paar van onze gasten kwamen 
van ver en als je elkaar soms al jaren niet meer 
hebt gezien dan valt er heel wat bij te praten.
Al met al een zeer geslaagde middag. Daar was 
iedereen het over eens. Daarom is besloten om 
komend najaar weer een Foto en Praatmiddag 
te organiseren. 

Henk Vliem

Oud-Garmerwolde – foto’s en andere zaken 
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Voortgang RWZI Garmerwolde
Nereda is weer los! Na een kleine – geplande  
winterstop (vorst) is men met volle overgave 
begonnen met het erin hangen van de op ijzeren 
pilaren steunende effluentgoten in de Nereda 1. 
Deze zijn voorzien van driehoekige openingen. 
Men heeft hiervoor gekozen omdat de afvoer
stroom dan veel gelijkmatiger blijft en er geen 
algenaanhechting plaats vindt. Dit is in RVS/
gegalvaniseerd ijzerplaat c.q. buiswerk uitge
voerd. Ongeveer 1.50 m. onder de goot hangt 
een afzuigbuis met aan de onderkant bochtige 
buisjes om het slib af te zuigen en via een 
(pomp)buis naar de homogenisatiebuffer te 
transporteren. Deze nieuwe, gecoate silo met 
een inhoud van 200 kuub staat vlakbij de kantine 
en wordt gebruikt om het slib rustig met het 

andere slib te kunnen mengen of injecteren. De 
afvoerbuis naar de effluentsloot is inmiddels 
gelegd, evenals de influentbuis en de elektra 
leiding (deze werd in november/december 2012 
al via de Fledderbosweg ‘tot de voordeur’ aan
gelegd). De influentleidingen in Nereda 1 zijn 
inmiddels klaar, de openingsgoten zijn naar de 
vloer gericht. Ook de plastic spoelleidingen aan 
de zijkant van de Nereda silo zijn geplaatst. Als 
men boven klaar is, gaat men op de bodem ver
der; de bodembuizen in de korrelslibbuffer lig
gen er al in, net als de beluchting leidingen met 
luchtflappen. Bij veel silo’s zijn inmiddels zowel 
aan de buiten als aan de binnenkant veel ijze
ren buizen van 1 meter doorsnee bevestigd en 
ook de elektromotoren zijn daarvoor geplaatst.

Zuivering
Op 28 februari was men op een ingaande leiding 
op de eerste straat een “Flexim” clamponflow 
meter aan het plaatsen. Dit is een techniek om 
de hoeveelheid vocht(water)verplaatsing in een 
buis te controleren. In dit geval (rekening hou
dend met de dikte van de buiswand en de dia
meter) twee zenders die een signaal door de 
buis geven, welke weer door twee transponders 
wordt ontvangen. De tijd die hiervoor nodig is 
geeft de snelheid en hoeveelheid aan, in dit 
geval ongeveer 1600 kuub per uur (gas of stoom 
is ook zo te controleren). Ook is er bij de achter
kant van de kantine een nieuwe (extra) transfor
mator geplaatst op palen van ongeveer 1 meter 
hoogte.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Buizen, buizen, buizen (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Thesinge Q&A
Ook vroeger hadden ze al een variant op de 
moderne Questions and Answers, bekend 
van websites over apparaten of software, 
getuige onderstaand verslag uit 1828 van 
schoolmeester J.J. van Zanten uit Thesinge 
(bron: www.groningerarchieven.nl). 
De antwoorden zijn cursief gezet. Het is goed 
te lezen dat de Thesingers ook toen al vreed
zaam waren en vrij van bijgeloof. Ook wordt 
duidelijk dat Stichting Felicitas destijds nog 
niet actief was.

1. Hoe is de naam van uwe woonplaats?
Thesinge.
2. Welke gehuchten en buurtschappen lig
gen in dezelve? Hoe ver en in welke strek
king liggen deze gehuchten of buurtschappen 
van de kerk? en wat weet gy, nopens den 

naamsoorsprong van ieder derzelver en van 
de plaats uwer woning zelve?
In dezelve liggen geene gehuchten of buurt-
schappen. De naamsoorsprong weet ik niet met 
zekerheid, maar wel dat het zeer oud is. Er heeft 
een Nonnenklooster gestaan en een buitenge-
woone groote Kruiskerk, welke in het jaar 1786 
is afgesleten, zoo dat het choor van de oude, nu 
tot de hedendaagsche kerk dient.
3. Is er ook dufsteen of duifsteen aan uwe 
kerk, en hoe groot zyn die steenen? Is er ook 
een opschrift op uwe torenklok of zyn er ook 
opschriften op uwe torenklokken? en zoo ja; 
hoe luiden die?
Duf- of duifsteen wordt aan deze kerk niet 
gevonden. Men leest op den torenklok te The-
singe het volgende: Hergoten in den jare 1817 
op Kosting der Gemeente van Thesing onder 
het vierde jaar der regering van Willem de eerste 
Koning der Nederlanden, door A.H. v. Bergen, 

M. Fremy, Me Cerunt, C. Fremy, U.V. Bergen.
4. Welke rivieren, stroomen, maren, kolken 
of diepen worden in uwe kerkelyke gemeente 
gevonden? en welke is derzelver loop en uit
watering?
Een Maar, loopende tusschen Garmerwolde en 
Noorddyk, uit het Damsterdiep of de Fivel, dra-
gende onder Thesinge den naam van Geweide, 
hebbende hier eene Zuidoostelyke en Noord-
westelyke rigting; en ontlast zich by Onderden-
dam in het Boterdiep.
5. Welke meeren in den omtrek van het dorp 
uwer woning, het zy nog aanwezig of droog
gemalen?
Hier worden geene meeren noch droog gema-
len gevonden.

(Wordt vervolgd in een volgende editie.)

Jan Ceulen
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GEO 65 jaar
Voorbereidingen in volle gang
Met 65 jaar met pensioen? GEO is dat niet 
van plan. Maar de verjaardag wordt zeker 
gevierd, van donderdag 30 mei tot en met 
zaterdag 1 juni. Geen officiële receptie, geen 
lange toespraken. De feestcommissie heeft 
gekozen voor een informeel programma, 
voor leden en voor iedereen die GEO een 
warm hart toedraagt.

Feesttent
Op het trainingsveld komt een grote feesttent te 
staan, het centrum van alle activiteiten.
De aftrap voor de feestelijkheden is op donder
dag 30 mei met een braderie, een curiosamarkt 
en bazar voor en door leden, sponsoren en 
dorpsgenoten. Vrijdag 31 mei worden er pan
nenkoeken gebakken. Daarna is het tijd voor 

een partijtje voetgolf. Een spetterende disco in 
de feesttent sluit de avond af. 
De zaterdag (1 juni) begint met een gezamenlijk 
ontbijt (voor GEOleden en familie). Daarna 
 strijden ouders en kinderen om de Ouderkind
penaltybokaal. 
’s Middags is er een zeventegenzeventoer
nooi. ’s Avonds het grote slotfeest met de 
bekende top 100band Ten Speed.

Prijzen
Inmiddels zijn de loten gedrukt voor de speciale 
jubileumverloting. Maak kans op een geldprijs, 
de eerste prijs is maar liefst € 250,. De loten zijn 
te koop bij GEOleden.

Help mee
Voor de GEOkraam op de braderie zijn we nog 
op zoek naar curiosa en leuke tweedehands 

Eindelijk geen verlies 
op de Duitsers
In het weekend van 2 maart werd Garmerwolde 
een ‘international’ rijker. Robin ter Veld heeft 
twee oefeninterlands afgewerkt met zijn ampu
team tegen Duitsland. De wedstrijden werden 
gespeeld in Arnhem. 
De uitslagen waren: op zaterdag 2 maart 11 en 
op zondag 3 maart werd het 10 voor Nederland. 

Joost van den Berg

spulletjes. Het gaat nadrukkelijk niet om rom
melmarktspullen. Dus ook geen meubels of wit
goed. En voor de boekenkraam vragen we 
boeken, in goede staat en niet al te oud.
Dus: heb je nog spullen van goede kwaliteit, wei
nig gebruikt of (bijna) nieuw? Boeken? Relatie
geschenken of prijsjes voor het Rad van 
Avontuur? Neem dan contact op met Jantje 
Ypey (050)  302 17 14. Boeken kunnen ook in 
de kantine worden ingeleverd. 

Vind je het leuk met een eigen kraam op de bra
derie te staan? Voor jezelf of voor je vereniging? 
Neem dan contact op Jacob Arends. Mail naar 
jacob.arends@online.nl of bel (050)  541 48 18.
 
In de volgende editie van de Garmer & Thesinger: 
het grote jubileumartikel! 

Anne Benneker

Robin zet twee Duitsers opzij in de gewonnen 
wedstrijd tegen Duitsland 

(foto: Joost van den Berg)
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Proficiat Joris!
Joris Boes van de Grasdijkweg in 
Garmerwolde heeft na menig 
gewonnen voorronde de eindstrijd 
voor het Nederlands kampioen
schap judo in Eindhoven bereikt. In 
de leeftijdscategorie tot 15 jaar is 
hij op 9 maart Nederlands kampi
oen geworden. Dat is knap werk! 
Op naar de volgende kampioen
smedaille in de opvolgende leef
tijdscategorie of jeugdolympiade. 
Google voor verdere informatie 
judogalery4all à NK galery, bij Joris 
Boes of kijk op www.judogronin
gen.nl à nationaal kampioen.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
Joris toont vol trots zijn kampioens-
medaille  (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Van Geffentjes ontmoeten Roger Federer
Aron en ik hebben VIP kaarten voor woensdag 13 februari voor de 
40th ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam! 
Op de kaartjes staat VAK CG rij 7 stoel 1 en stoel 2, dagdeel 17.30 –
00.00 uur. Ik moet die dag gewoon werken maar ga direct na mijn 
les gevende taken naar huis om Aron op te halen. Zo komt het dat we 
om 15.30 uur vertrekken naar Rotterdam. 

De drukte op de weg valt mee, en 
ik schat in dat we rond 18.30 uur 
zullen arriveren. Dan zouden we 
nog mooi even de tijd hebben om in 
het VIPdorp rond te neuzen. Op 
het eind komen we toch nog tijd te 
kort: Rotterdam is druk en iedereen 
lijkt naar Ahoy te moeten. De wed
strijd begint om 19.30 uur en het 
wordt spannend of we dit zullen 
halen. Onze VIP parkeerplaats is al 
bezet en de parkeergarage zit vol. 
Dan zie ik nog een groen bordje 
van een parkeergarage verderop 
dat er nog ruimte is. Op een wat 
asociale manier rij ik daar naartoe, 
er zijn drie auto’s voor ons en het is 
ondertussen 19.20 uur. Aron en ik 
zien het weer zitten, we gaan het 
redden!
We zijn aan de beurt en ik druk op 
de knop voor een kaartje: VOL! We 
kunnen niet voor en niet achteruit, 
dik balen. Na een paar minuten 
gaan er een paar auto’s uit de 
garage en ik druk als een bezetene 
op de knop voor een parkeer
kaartje. En ja, de boom gaat 
omhoog, ongelofelijk maar vrij snel 
vinden we een plekje en we rennen 
naar Ahoy. Het is half acht en op de 
televisieschermen zien we de spe
lers binnenkomen. We weten niet 
wie er spelen en kijken vol span
ning naar de schermen en lopen zo 
snel als we kunnen naar vak CG. 
Op het scherm staat: Zemlja. Hij 
loopt het veld op met een kind aan 
de hand. ‘Ken jij die?’ vraag ik aan 

Aron. Hij kent Zemlja ook niet maar 
de speler die na hem het veld op 
komt kennen we allebei: Roger 
Federer.

We gaan bijna door het lint, zo gaaf 
vinden we het dat Federer speelt. 
Gelukkig zijn de stoelen ook snel 
gevonden. Aron maakt meteen 
foto’s en ik bel druk gebarend naar 
huis om te melden dat we het 
gehaald hebben en dat Federer 
speelt. Er komt een vrouw glim
lachend naar ons toe en ik vraag of 
ze mij moet hebben. ‘Ja’ zegt ze, 
‘jullie hebben gewonnen! Na de 
wedstrijd mogen jullie Roger 
 Federer ontmoeten’. Aron en ik zijn 
met de camera uit het publiek 
gespot en staan op het grote 
scherm. Wat een vette mazzel heb
ben we. De wedstrijd zelf duurt 57 
minuten: 63, 61. 
Na de wedstrijd moeten we ons 
melden en worden meegenomen 
naar het journalistenkwartier. Aron 
neemt ook even plaats achter de 
microfoons en doet alsof hij de 
champ is. Als uiteindelijk Roger 
Federer komt, moeten we achterin 
gaan zitten en onze mond dicht 
houden. Een groep van 20 journa
listen stelt allerlei vragen en de 
NOS tv neemt ook nog een inter
view af. Als dit is afgelopen ver
trekkken de journalisten. Dan is 
Roger voor ons. Aron heeft tennis
ballen gekregen waarmee de wed
strijd is gespeeld. Roger zet daar 

Jan-Willem, ‘de’ Roger Federer en Aron.

zijn handtekening op en vraagt aan 
Aron of hij ook tennis speelt. Het 
gesprek verloopt heel makkelijk en 
Aron mag met hem op de foto. Dan 
vraagt hij of ik ook op de foto wil. 
Nou, wat dacht je, super, natuurlijk! 
Ik vertel hem dat Aron en ik extra 
gelet hebben op zijn return. ‘You 
take the return so quick’, en voor
dat we het weten krijgen we een 
lesje return slaan. ‘Your single han
ded backhand is also super’. Voor
dat deze les echt van start gaat, 

grijpt de manager in, het is tijd. We 
schudden Roger de hand en wen
sen hem nog veel succes. En dan 
staan we weer tussen het gewone 
volk. We besluiten om nog even 
door het VIPdorp te lopen en gaan 
dan snel naar huis. Om half twee in 
de nacht komen we weer aan in 
Garmerwolde. We kijken elkaar 
nog eens aan, we hebben Roger 
Federer de hand geschud!

Jan-Willen van Geffen

Meditatie en Bewustzijn
Op 5 april gaat aan de 
W.F.Hildebrandstraat 57 te Garmer
wolde een meditatiegroep van 
start. Met deze groep (maximaal 8 
personen) gaan we 2x per maand 
een vrijdagavond aan de slag met 
meditatie, mantra zingen en een
voudige bewustzijnsoefeningen.
Er staan 6 bijeenkomsten gepland 
namelijk op: 5 en 19 april / 10 en 24 
mei / 7 en 21 juni.

Elke bijeenkomst start om 19.15 
uur en is om ongeveer 21.00  
21.15 uur afgelopen. Cees Leurs 
zal de avonden leiden en deelname 
is gratis. Zin om mee te doen ? 
Voor meer informatie en/of om je 
op te geven voor deelname kun je 
bellen met Cees of  Cynthia Leurs, 
tel. 050 – 313 40 43.
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Op vrijdagavond 26 april komt oudRTV 
Noord presentatrice Janneke Vos naar 
dorpshuis Trefpunt in Thesinge om een 
avond te vertellen over haar leven in Roeme
nië en natuurlijk over haar nieuwe boek dat 
op 24 april verschijnt.

Janneke vertrok in 2006 samen met haar man 
Ad, hun honden en IJslandse paarden naar hartje 
Roemenië om daar een boerderij te beginnen. 
Nu zijn ze zeven jaar verder en heeft Janneke 
inmiddels vier boeken geschreven over hun 

Janneke Vos komt naar Thesinge!
enerverende bestaan aan de andere kant van 
Europa. Ook heeft ze al ruim honderd lezingen 
gegeven in Nederland, waarbij ze – ondersteund 
met mooie foto’s en hilarische anekdotes – de 
mensen een mooi verhaal vertelt over het land 
Roemenië en haar warmbloedige inwoners. 
Signeren is een must; niet alleen van haar 
nieuwe boek. Dus breng ook de eventueel door 
u al aangeschafte boeken mee.
Al met al beloofd het een boeiende, vrolijke, 
aandoenlijke avond te worden. Wees erbij en 
reserveer snel bij: Janna Hofstede in Thesinge. 

Ouderen in veilige handen Grietje Nieland, Steunpunt Huiselijk Geweld Groningen

Reserveren kan via email: 
jannahofstede@home.nl onder vermelding van 
Janneke Vos, of telefoon 050 – 3022475. 
De lezing begint om 20.00 uur. De entreeprijs 
bedraagt € 5, inclusief een kopje koffie.
Kijk voor meer info op www.jannekevos.nl of 
www.thesinge.com/verzoamelstee/activiteiten
kalender.

Verzoamelsteemedewerker Janna Hofstede

‘... dat je vroeger streng was, betekent nog niet 
dat je nu de klappen moet krijgen...’
‘... als je kleindochter je televisie zomaar 
verkoopt omdat ze geld nodig heeft...’ 
‘... hij zet elke keer de rollator zo ver weg dat ik 
er net niet bij kan...’

Ouderen horen in veilige handen! Daar zijn we 
het allemaal wel over eens. Maar helaas is dat 
niet altijd het geval. Dan is er sprake van ouderen
mishandeling. Wat dat precies is en hoe het 
zover komt, maar ook wat je kunt doen: Daar

over komt Grietje Nieland, Steunpunt Huiselijk 
Geweld Groningen, vertellen. 
Ze vertelt, aan de hand van verhalen uit de prak
tijk wat de vele gezichten zijn van ouderenmis
handeling. 
Verhalen die misschien best bekend voor
komen. Dat geeft niet, want naar elkaar luisteren 
en met elkaar praten is het begin. Het stopt 
namelijk niet vanzelf.
Het pilot project ‘de Verzoamelstee’ in Thesinge, 
wil samen met het Steunpunt Huiselijk Geweld 
Groningen, ouderenmishandeling deze ochtend 

onder de aandacht brengen en bespreekbaar 
maken. Ouderen horen in veilige handen!
De bijeenkomt wordt gehouden op woensdag 3 
april van 9.30 – 11.30 uur in het Trefpunt te 
 Thesinge. De toegangsprijs inclusief een kopje 
koffie is € 3. Iedereen is van harte welkom!
Voor alle vragen over huiselijk geweld, ook 
ouderenmishandeling, kunt u contact opnemen 
met het Steunpunt Huiselijk Geweld Groningen: 
050 – 318 00 11.

Verzoamelsteemedewerker Janna Hofstede

‘Garmerwolde Live’
met o.a. 
Meindert  Talma
Misschien niet zo zichtbaar voor iedereen, maar 
het Dorpshuis de Leeuw in Garmerwolde is 
inmiddels uitgegroeid tot een oefenplek voor 
diverse bands. Daaronder lokale, maar ook een 
nationaal bekende band (Meindert Talma en de 
Snakkers). Op vrijdagavond 12 april laten zij 
zich horen tijdens het gratis minifestival Garmer
wolde Live.

Optredende bands zijn (in volgorde van het pro
gramma) Moleskin (retro wave), Deeply Dam
ned (popcovers), Ruben & the Frisbees 
(authentieke popmuziek), Meindert Talma en de 
Snakkers en Heim (new nowave). Elke band 
treedt 20 tot 40 minuten op en wisselt vervol
gens razendsnel van plek, waardoor het een 
gevarieerde avond wordt.

Gratis toegang
Meer over het programma en de verschillende 
bands, wat ze spelen en wie er in zitten is te 
lezen op de website van het dorpshuis (www.
dorpshuisdeleeuw.nl). De zaal opent om 19.30 
uur en de eerste band start om 20.00 uur. De 
toegang voor deze avond is gratis, al wordt er 
wel met de melkbus rondgegaan om wat kleine 
onkosten te dekken.

Anne Benneker

Hi Ha Ho

Er zijn heel wat dingen waar de mensen zich aan ergeren. Dat varieert van smakken of 
 slurpen, tot snurken, hard praten of bumperkleven. Ook ons voornaamste tijdverdrijf, tele
visie kijken, geeft aanleiding tot veel irritatie en geknars van tanden.

Wat Fredje al vele jaren een doorn in het oog (of liever gezegd: het oor) is, is het achtergrondgeluid 
bij Amerikaanse tvseries. Weet u zo direct wat of dat geluid is? Het is niet de muziek, het verkeer 
of zeurende pubers. Nee, het is het lachen. Er wordt wat afgegierd in die soaps. Een publiek zit 
voortdurend te brullen, of het nu leuk is of niet. Bovendien klinkt het lachen enorm gemaakt en 
onnatuurlijk. En dat komt door de zegeningen der techniek: het is de lachband.

U moet zich voorstellen hoe dat gaat: je krijgt de indruk dat de acteurs voor een volle, lachgrage 
zaal staan. Maar in werkelijkheid spelen ze in een grote, lege studio, voor een cameraman, een 
regisseur en een technicus. Wat ze zeggen is níét leuk, soms zie je aan de gezichten hoe stom ze 
het zelf vinden. Maar na elke zin drukt de technicus op een knop en er klatert weer een lachsalvo 
door de ether.

Eigenlijk is dat heel eng. En doods. Er worden nietszeggende teksten gedeclameerd, er klinkt een 
vette neplach, en ineens is die tekst zogenaamd leuk geworden. Maar het stelt niks voor, alleen 
word je door dat elektronische gegier misleid om te denken dat je je vermaakt. En iedereen trapt 
erin.

Fredje wil ook zo’n lachband. Stel je voor dat je op elk moment in de klas, de kerk of op kantoor 
een donderend lachsalvo kunt laten horen. ‘Waar blijft dat dossier?’ (Bulderende schouwburgzaal)

Fredje Bouma
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Agenda

Foto 
van de 
maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/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
Fotografen Thesinge
Mareen Becking 06 85 289 751
Joost van den Berg 06 49 642 559
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 16 april vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 31 maart
1e Paasdag
9.30 uur in Thesinge
dhr. Dijkstra uit 
Gasselternijveenschemond
m.m.v. kinderkoor EigenWijs 
uit Ten Boer
Zondag 7 april
9.30 uur in Thesinge
ds. Giethoorn uit Groningen
Koffie drinken na de dienst 

Zondag 14 april
9.30 uur in Thesinge
ds. van Dijk uit Sauwerd
Zondag 21 april 
9.30 uur in Thesinge
ds. Schut uit Haren
Zondag 28 april
9.30 uur in Thesinge 
drs. Hoekstra uit Emmen

Elke woensdag 
Thesinge, Trefpunt; 09.00  11.30 
uur: inloopochtend.
Elke eerste vrijdag van de maand
Garmerwolde, Dorpshuis De Leeuw; 
vanaf 17.00 uur: dorpsborrel. 
Gefrituurde snacks verkrijgbaar.
Elke zaterdag
Thesinge; 15.00  20.00 uur: Café 
de Oude School open.
Maandag 1 april (Tweede 
Paas dag)
•		Garmerwolde,	 Dorpshuis	 De	

Leeuw; 11.00 uur: Noten schieten 
voor oud en jong, entree € 2,50.

•  Garmerwolde, kerk; 14.00 uur, 
kerk open om 13.30 uur. 
Rond leiding, wandeling en barok
concert. Wandeling en concert € 
8,, kinderen € 6,. Concert: € 5,. 
Donateurs resp. € 5, en € 2,50. 
Opgave: info@groningerkerken.nl

 of 050 542 07 29.
•  Thesinge, Trefpunt; 14.30 uur: 

Neutenschaiten voor iedereen 
vanaf groep 7 van de basis
school en paasactiviteiten voor 
kinderen.

Woensdag 3 april
Thesinge, Trefpunt; 9.30 uur: 
Verzoamelstee. Thema is 
‘Ouderen in veilige handen’. 
Vrijdag 5 april
•  Ten Boer, Boltweg 1; 13:00  16:00 

 uur Snoeihout aanleveren.

•  Garmerwolde, kantine GEO; 
19.30 uur: Bingoavond voor jong 
en oud. Leuke prijzen te winnen 
o.a. rollades. Koffie/thee/ranja 
gratis.

•		Garmerwolde,	W.F.	Hildebrand
straat 57; 19.15 21.00 uur: aan 
de slag met meditatie, mantra 
zingen en eenvoudige bewust
zijnsoefeningen. 

Zondag 7, 14 en 21 april
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 14.00 uur. Workshops 
Djembé, € 5, per keer. Opgave en 
meer informatie: 06 410 27 569, 
wim.moltmaker@live.nl. 
Vrijdag 12 april
•		Ten Boer, Boltweg 1; 13:00  16:00 

uur Snoeihout aanleveren.
•		Garmerwolde,	De	Leeuw;	20.00	

uur: Minifestival Garmerwolde 
Live. Entree: gratis. 

Woensdag 17 april
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 19.45 uur: Modeshow 
Vrouwen van Nu, verzorgd door 
MOMODE. Marlen Ossentjuk 
heeft een kledingwinkel in de 
Prunusstraat 52 te Groningen; zij 
laat zien waarmee u uw garderobe 
kunt aanvullen. Deze avond is 
voor iedereen toegankelijk.
Vrijdag 19 april
•		Ten	 Boer,	 Boltweg	 1;	 13:00	 -	

16:00 uur Snoeihout aanleveren.
•		Garmerwolde;	tussen	18.00	en	

20.00 uur: Ophalen oud papier.

Zaterdag 20 april
Thesinge, Kloosterkerk; 16.30 uur: 
Cellomania(cs) kwartet georgani
seerd door Felicitas. 
Zondag 21 april 
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw: vanaf 15.00 uur. Koken 
met kinderen (borrelhapjes). Vanaf 
17.00 uur: borrelen. Kosten: 
borrelhapjes €2,50 p.p.  
Donderdag 25 april
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen
Vrijdag 26 april 
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
oudRTV Noord presentatrice 
Janneke Vos vertelt over haar 
leven in Roemenië. 
Zaterdag 27 april
Thesinge; vanaf 9.00 uur: ophalen 
oud papier.

Dinsdag 30 april
Koninginnedag.

‘De Soos’
De klaverjasavond in maart heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
Ria Visser  5446
Wilma Tammeling  5184
Bert Buringa  5099
Kees Wierenga  5009

De volgende keer is op dinsdag 9 
april, aanvang 20.00 uur.

Ellen Majeur met haar 
hondje Ping Ping die 
regelmatig langs mijn 
huis lopen. Een hond die 
je niet elke dag tegen 
komt. Het is dan ook een 
Chinese naakthond. 
(foto: Cees Leurs)


