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Een duizendpoot uit Ruischerbrug
Dienco en Tina Bolhuis wonen sinds ruim 
twee jaar in een nagelnieuw huis aan het 
Damsterdiep. Het royale huis staat op het 
erf van de ouders van Dienco. In de familie
boerderij ernaast woont nu hun oudste zoon 
Henk.

Henk heeft echt de genen van zijn opa: hij houdt 
schapen en op de avond van mijn bezoek staan 
er gescheiden in de schuur drachtige schapen 
en schapen met lammeren. Wat een vredig ge-
zicht is dit in het heerlijke bed van stro. Ook de 
basisschoolkinderen van Ruischerbrug genie-
ten hier ieder voorjaar weer van. De kinderen 
komen in kleine groepjes een kijkje nemen van-
uit het Speeltuingebouw dat er tegenover staat. 
Daar wachten zij binnen of buiten in de speeltuin 
hun beurt af. In de drukke lammertijd is het han-
dig dat de ouders Bolhuis ook eens een oogje in 
het zeil kunnen houden. Het boerenwerk is 
 Dienco natuurlijk niet vreemd. Hij verbouwt aard-
appelen, uien en allerlei groenten. Toch koos hij 
voor een totaal ander vak. Hij heeft 42 jaar in het 
UMCG gewerkt en geniet sinds vorig jaar sep-
tember van zijn iets vervroegd pensioen. 
 
Garmerwolde
Dienco werd geboren in Garmerwolde op de 
boerderij aan de Lageweg. De oude boerderij 
staat er nog, naast het bedrijf waar nu de familie 
van der Berg woont.
‘Met twee gezinnen woonden de gebroeders 
Bolhuis in het opgesplitste voorhuis. Toen ik 
twintig jaar was nam mijn vader de boerderij in 
Ruischerbrug over van mijn opa Vredevoogd, de 
vader van mijn moeder. Mijn hele jeugd speelde 
zich af in Garmerwolde en daar heb ik goeie 
vrienden aan overgehouden. Opa Vredevoogd 

Tina en Dienco Bolhuis op de door Dienco zelfgemaakte bank (foto Joost van den Berg)

uit Ruischerbrug was handelaar in trek- en 
slachtpaarden en als ventje van veertien nam hij 
mij geregeld mee naar de paardenmarkt. Toen 
ik met mijn ouders op opa’s boerderij kwam te 
wonen heb ik zelf ook twee veulens gekocht. Dit 
was het type warmbloed en daar heb ik later een 
fokmerrie van gehad waar ik zes veulens van 
heb gevangen. Bij mijn vader was genoeg ruimte 
om de paarden onder dak te hebben toen hij 
was gestopt met actief boer te zijn. Hij heeft er 
twintig koeien gemolken en wat schapen gehou-
den. Mijn vader was zelf geen paardenman 
maar vond het mooi dat ik die hobby had. Hij 

paste ook op de paarden als ik aan ‘t werk was.’
Voordat Dienco in dienst moest werkte hij als 
instrumentmaker bij de Universiteit en door zijn 
functie als hospik bij de Marine werd zijn ver-
dere loopbaan beïnvloed.
 
Militaire dienst
In Den Helder kwam Dienco als hospik na ver-
loop van tijd terecht op de ambulance voor 
marine personeel. ‘Tijdens een rit kwam ik met 
mijn chauffeur in een spannende situatie  terecht. 
Er gebeurde voor onze ogen een verkeers-
ongeval waarbij de bestuurder van een auto 

De Garmer & Thesinger Express bestaat 40 jaar. 
In feite leest u op dit moment de laatste krant van 
de veertigste jaargang.
Op 5 september vanaf 16.00 uur vieren we in Thesinge dit veertigjarig 
jubileum van de Garmer & Thesinger Express. Het programma wordt in 
een van de volgende kranten bekendgemaakt.
Alle abonnees, adverteerders, bezorgers en vaste schrijvers zijn van 
harte welkom.

We hebben een feestcommissie ingesteld die 
een programma samenstelt onder het motto: 
‘kort maar krachtig en royaal’. Het wordt leuk 

voor jong en oud. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!
De komende maanden besteden we aandacht aan telkens tien jaar 
G&T. De eerste aflevering vindt u in het midden van deze krant.

De redactie

Jubileumfeest!
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bekneld zat en een slagaderlijke bloeding in het 
halsgebied had opgelopen. Ik heb eerste hulp 
verleend en ben met de chauffeur naar het 
zieken huis in Alkmaar gereden. Onderweg pro-
beerde ik het bloedverlies zo goed mogelijk te 
stoppen. Het was een wonder dat de man het 
overleefde en de Marine reageerde op dit kor-
date optreden met een Tevredenheidsbetuiging 
en een beloning: het bedrag van honderd  gulden 
en één vrije dag! Er werd een officiële uitreiking 
georganiseerd waarbij ook mijn ouders waren 
uitgenodigd’, vertelt Dienco. Het hele kazerne-
personeel ging voor hem in de houding. Er 
 kwamen stukjes in verschillende kranten en hij 
kreeg drie maanden diensttijdverkorting.
Zijn oom, Joop Bloemendaal, welbekend bij 
 oudere Garmerwoldenaren, had hem getipt om 
te solliciteren naar de functie van technisch 
mede werker op de afdeling anesthesie van het 
Academisch Ziekenhuis. Tot zijn verbazing werd 
hij uit een grote groep van dik vijftig sollicitanten 
aangenomen. Hierbij heeft de oorkonde van de 
Marine zeker een rol gespeeld. Dienco kon als 
21-jarige, doordat hem drie maanden diensttijd-
verkorting werd gegund, op tijd beginnen met de 
opleiding tot technisch medewerker op de ope-
ratiekamer.
 
Assistent anesthesie
Na vijftien jaar als technisch medewerker op de 
operatiekamer gewerkt te hebben besloot 
 Dienco de vierjarige HBO-opleiding te volgen 
om anesthesieassistent te worden. Dit bleek 
een hele kluif te zijn. ‘Eerst moest ik scheikunde, 
natuurkunde en medisch rekenen in de voorop-
leiding doen en daarna, naast het werk, heel 
hard studeren. Na vier jaar was ik gediplomeerd, 
op m’n 41e, en heb daarna nog vijfentwintig jaar 
tot genoegen in deze functie gewerkt. In de dag-
diensten was het programma van tevoren 
 bekend en kon alles rustig voorbereid worden. 
De anesthesist is tijdens de operatie vaak stand-
by en de assistent blijft bij de operatie om de 
narcose en de conditie van de patiënt te bewa-
ken. Het werd nooit routinewerk en zeker niet als 
je dienst had. Dan is niet bekend wat er geope-
reerd moet worden. Acute ziektebeelden en 
grote ongevallen komen binnen waarbij het er 
soms hectisch aan toe gaat in een operatie-
kamer. Die variatie in werkzaamheden houdt je 
scherp en dat geldt voor iedereen die op het 
Operatiecentrum van het UMCG werkt’, vindt 
Dienco.
 
Specialisatie
De laatste tien jaar heeft Dienco zich gespecia-
liseerd op het gebied van warmtemanagement. 
Het idee hierachter is dat de patiënt sneller her-

stelt als hij tijdens de operatie niet teveel afkoelt. 
Uit onderzoek is duidelijk dat de ziekenhuis-
opnameduur er gemiddeld met een halve dag 
door kan worden bekort en dat de kans op infec-
ties minder is. Dienco onderhield contacten met 
het bedrijfsleven, testte nieuwe materialen en 
gaf feedback aan het bedrijf dat de materialen 
leverde. Het afdelingspersoneel moest geïnstru-
eerd worden en dit vergt overredingskracht want 
deze extra zorg kost tijd en energie. De tempe-
ratuur van de omgeving moet aangepast 
 worden. De uitslaapkamer is tegenwoordig 
 warmer, evenals sommige operatiekamers, tot 
het moment dat de chirurg aan ‘t werk moet. 
Zelfs tijdens het transport naar de OK worden op 
enkele afdelingen patiënten ingepakt in een 
isolatie deken. Op de OK wordt de patiënt op 
temperatuur gehouden door beenhoezen, 
 mutsen, isolerende jasjes en een deken waar 
warme lucht wordt ingeblazen die op de patiënt 
wordt gelegd. Dienco zat namens het UMCG in 
de landelijke werkgroep ‘Warmtemanagement’ 
en heeft daar veel eigen ideeën ingebracht en 
verder uitgewerkt. Zoals het afdekken van 
orthopedie patiënten die aan hun rug worden 
geopereerd. Door middel van het maken van 
een opening in een isolatielaken ontstaat er een 
soort slaapzak met een luikje voor het te opere-
ren gebied. De warmte blijft op deze manier vol-
ledig bij de patiënt. Dienco heeft twaalf jaar lang 
bijscholingen verzorgd voor collega’s uit de drie 
noordelijke provincies.
 
Verenigingsleven
‘Ruischerbrug is eigenlijk een klein dorp. Er zijn 
veel verenigingen en daar heb ik met veel ple-
zier aan deelgenomen. De Speeltuinvereniging 
is een centrale plek in de wijk voor allerlei activi-
teiten en ik ben daar 12,5 jaar voorzitter van 
geweest. Toen ik het stokje doorgaf heeft het 
bestuur mij tot erelid benoemd. Elke vier jaar 
wordt er hier een dorpsfeest georganiseerd en 
van de feestcommissie ben ik inmiddels twintig 
jaar voorzitter.’
Dienco heeft in zijn leven ‘s avonds weinig thuis 
voor de buis gezeten. Naast het lidmaatschap 
van de toneelvereniging EMS van Ruischerbrug 
is hij ook lid van toneelvereniging Wester van 
Garmerwolde. Bij beide clubs is hij wat aan  
‘t afbouwen. Dienco is twee jaar geleden ernstig 
ziek geweest en dankzij goede medicatie weer 
hersteld. Toch heeft hij op verschillende fronten 
wel in moeten leveren. Hij geeft tegenwoordig 
beter zijn grenzen aan. Tennis is een hobby 
waar hij nu wat minder tijd voor maakt ten  gunste 
van zijn ontdekking van het spelen van golf. 
Daar geniet hij nu enorm van. Heerlijk buiten en 
flink wandelen en een balletje slaan. Samen met 

zijn eigen clubje vrienden en met de club van 
zijn oude werkgever, het UMCG. Dienco voelt 
zich nog betrokken bij de voetbalvereniging 
GEO waar hij tien jaar in het jeugdbestuur actief 
is geweest. Hij heeft ook in de beginperiode van 
de G&T een tijdlang in de redactie gezeten. In 
Ruischerbrug heeft de G&T twintig abonnees. 
De familie Bolhuis zorgt al jaren dat onze krant 
bij iedereen in de bus komt. Jongste zoon Frank, 
die nu in Tilburg woont, is daar ooit mee begon-
nen. Toen hij de deur uit ging namen zijn ouders 
het van hem over. Van het succesvolle ‘Meziek 
mit Bus’ is Dienco één van de initiatiefnemers. 
Je kunt Dienco Bolhuis wel een echte duizend-
poot noemen!
 
Pensioen
Samen met Tina vertrekt Dienco graag met de 
caravan op vakantie. Ze nemen dan de fietsen 
mee en leggen heel wat kilometers af. Omdat 
Tina door haar werk in de ouderenzorg bij 
Bloemhof in Ten Boer nog aan vakantiedagen 
vast zit moeten ze de reisjes nog plannen. Dat 
wordt met een half jaar allemaal gemakkelijker 
als ook Tina met pensioen gaat. Dan pakken we 
bij mooi weer ons boeltje en gaan we op pad! 
Tegenwoordig vist Dienco met een groepje 
vrienden op een vaste avond in de week vanaf 
zijn eigen aanlegsteiger in het Damsterdiep. Het 
vangen van vis is niet belangrijk maar dat het 
gezellig is staat voorop.

Truus Top-Hettinga

Dienco in beroepskleding (foto Jacob Wilkens)
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Donderdag 19 maart was de feestelijke ope
ning van Kunstatelier De Til. In het Kunst
atelier was een overzichtstentoonstelling 
ingericht van werk van de kinderen van CBS 
De Til in Thesinge.

Op De Til is de afgelopen weken hard gewerkt 
om tijdens de overzichtstentoonstelling te laten 
zien wat er geleerd, gemaakt, geschilderd en 
gebouwd is. Binnen het brede thema ‘Kunst’ is 
veel aan de orde geweest. Enkele voorbeelden:
•  Rembrandt: hoe kreeg hij het voor elkaar om 

op zijn schilderijen de lichtinval zo mooi weer 
te geven?

•  Mondriaan: wat was er zo bijzonder aan zijn 
(schijnbaar) simpele schilderijen van rode, 
gele en zwarte lijnen?

•  Bouwkunst: wat knap dat de mensen zo lang 
geleden zo’n hoge stevige toren konden bou-
wen.

•  Mona Lisa: ze kijkt steeds naar mij!
•  Kunst = fotograaf, zandkunstenaar, kunst-

schilder, beelden, kwast, museum.
•  Picasso: het lijkt wel wiskunde!
•  Mozaïek: van hele tegels, via kapotte tegels, 

naar een prachtig kunstwerkje.
•  Tentoonstelling gemeentehuis Ten Boer:  lijnen 

en vormen, geometrie.
•  Van Gogh: zijn leven, zijn werken, zijn gevoe-

lens.
•  Keith Haring: poppetjes, maar anders dan 

 anders.

Kunstatelier De Til

•  Plastieken: deze fles wordt een varkentje en 
deze een hond.

•  Corneille: wat een rare kleuren heeft die vogel!

De leerkrachten hebben voor de kinderen een 
breed aanbod samengesteld. Op bezoek bij een 
kunstenaar, een kunstenaar in de klas, naar een 
tentoonstelling, kunst met taal, schilderijen le-
zen, spinnen, weven, knopen, bouwen, toveren 
met zand, filmpjes bekijken, kunst van vroeger 

en kunst van nu, enz. Voor elk wat wils, voor 
iedereen interessant en met prachtige eigen 
creaties als tastbaar resultaat.

De Grote Rekendag (thema: Meetkunde uit de 
Kunst in de Klas) van 25 maart, waar de kinde-
ren van De Til ook aan meedoen, gaat ook over 
Kunst en ook daar maken we een topdag van.

Ellen Meijer

Daniël tekent Noor (foto Ellen Meijer)

PopSport Groningen
PopSport, hét talentenprogramma voor  jonge 
bands en acts, gaat nu ook van start in 
 Groningen!
Getalenteerde en gedreven bandjes, acts of 
muzikanten tussen de twaalf en twintig jaar 
krijgen de kans om vier maanden gecoacht 
te worden door professionals.

De Rijdende Popschool is vanaf heden partner 
van Stichting PopSport. Dat betekent dat De 
Rijdende Popschool de activiteiten voor Pop-
Sport in de provincie Groningen gaat organi-
seren en coördineren.

Met een divers aanbod van workshops ontwik-
kelen de muzikanten hun artistieke, zakelijke en 
sociale skills en maken ze kennis met de muziek-
business. Van singer-songwriter tot metal band, 
van pop & rockband tot dj en van rapper tot jazz-
band: iedereen tussen de twaalf en twintig jaar 
die meer wil met muziek kan zich aanmelden 
voor PopSport. 
Deze maand zijn er een aantal deelnemende 
bands en muzikanten geselecteerd. Van maart 
tot en met juni volgen de deelnemers gezamen-
lijke workshops, nemen ze een nummer op, 
 krijgen ze individuele begeleiding en een profes-
sionele fotoshoot. Het programma wordt afge-
sloten met een showcase in Simplon. Op deze 

avond wordt de act die zich het meest ontwikkeld 
heeft, gekozen om door te stromen naar het ver-
diepende landelijke traject dat in september van 
start gaat. Daarnaast wordt elke deel nemende 
muzikant lid van het PopSport NetWork, waar ze 
het hele jaar door kunnen profiteren van allerlei 
interessante workshops, masterclasses, gratis 
concerttickets, speelplekken en meer.
PopSport: een unieke en hele leuke kans om als 
muzikant of band een stap verder te komen!
Meer informatie over PopSport: 
popsport@derijdendepopschool.nl of 
www.popsport.nl.

Sabine Hoes

Concert ComeOn! in De Leeuw
Op 4 april is er een concert in dorpshuis De 
Leeuw dat door jongeren en ouderen uit 
 Garmerwolde samen georganiseerd is en uit-
gevoerd wordt. 
ComeOn! is een intergenerationeel project dat 
gerealiseerd wordt met steun van de Europese 
Commissie binnen het kader van het Lifelong 
Learning Programme. Het wordt in vijf Europese 
landen (Nederland, Italië, Spanje, Hongarije en 
Roemenië) uitgevoerd. De Rijdende Popschool 
is benaderd door ICDI uit Leiden om het project 
in Nederland vorm te geven. We hebben jonge-

ren van twee bandjes van Popschool Garmer-
wolde gekoppeld aan het Gemengd Mannen-
koor Garmerwolde en ze gevraagd samen een 
aantal liedjes in te studeren. Naast het muzikale 
gedeelte waren er een aantal groepsbijeen-
komsten waarin de jongeren met de ouderen 
gesprekken voerden over sociale thema’s. Het 
slotconcert is met behulp van de deelnemers 
georganiseerd. 
Het concert is op zaterdag 4 april om 19.30 uur. 
De toegang is gratis!

Grand Bazaar
Op vrijdag 17 april wordt in het Trefpunt in 
 Thesinge een Grand Bazaar gehouden, een 
ouder wetse bazaar met allerlei activiteiten voor 
jong (van 18.00 tot 19.30 uur) en oud (vanaf 
20.30 uur).
Met onder andere een rad van fortuin, een grab-
belton, sjoelen, blikgooien, eten en drinken etc.
Er zijn mooie prijzen te winnen!
Komt allen op vrijdag 17 april vanaf 18.00 uur 
naar het Trefpunt te Thesinge.
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Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding
Nellian Dijkema en medewerksters

Bovenrijgerweg 19  9797 TD Thesinge
06 53767142      www.lotusuitvaart.nl

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 3, Groningen
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Slechts zestien leden, waaronder de drie 
ereleden, hebben de moeite genomen om op 
vrijdagavond 13 maart naar café Molenzicht 
te komen voor de jaarvergadering. Hier wordt 
de gebruikelijke agenda afgewerkt  onder 
 deskundig voorzitterschap van Geerten 
Eijkelenboom.

Het jaarverslag en het verslag van de jaar-
vergadering wordt niet meer voorgelezen tot 
verdriet van menig (ere)lid. In plaats daarvan 
staat het nu op de website. Het bestuur neemt 
de tip ter harte om op de uitnodiging van de 
 vergadering een opmerking te zetten dat het 
verslag eventueel ook opgehaald/gebracht kan 
worden voor mensen zonder internet. 
Paul Witkamp licht de financiële cijfers toe. Was 
over 2014 rekening gehouden met een verlies, 
uiteindelijk is het jaar met een klein batig saldo 
afgesloten. Hoewel elk jaar ingeteerd wordt op 
de reserves staat er nog voldoende geld op de 
bank om de contributie dit jaar (weer) niet te ver-
hogen. Volgend jaar zijn de resultaten van de 
feestweek bekend en zal opnieuw naar de hoog-
te van de contributie gekeken worden. 

Nieuw model
Het belangrijkste agendapunt betreft het nieuwe 
bestuursmodel. Dit model bestaat uit een ‘kern-
bestuur’ dat zich richt op communicatie met de 
overheid, Vereniging Groninger Dorpen, Dia-
loog tafel etc., het financieel beheer en in het 
algemeen het behartigen van de belangen van 
Thesinge. Het kernbestuur wordt hierbij ge-
steund door activiteitencommissies die zelf-
standig de verschillende activiteiten organiseren.

Moeilijke keuzes
Verslag van de 39ste jaarvergadering van Dorpsbelangen Thesinge

Doordat in het huidige model beide taken door 
het bestuur ingevuld worden, wordt het bestuur 
te zwaar belast en komen de externe activiteiten 
in de knel. Het wordt (daarom?) ook steeds 
moeilijker om nieuwe bestuursleden te vinden.
Het bestuur heeft afgelopen jaar een enquête 
gehouden onder dorpelingen. Ongeveer 100 
huishoudens (ruim 50%) hebben hierop gerea-
geerd. Ongeveer iedereen kent de activiteiten 
van Dorpsbelangen en vindt dat deze geconti-
nueerd moeten worden. De helft van de mensen 
is bereid mee te helpen met een activiteit. Een 
bemoedigend aantal. Minder bemoedigend is 
het feit dat slechts een van de respondenten 
positief antwoordde op de vraag of hij/zij bereid 
is voor drie jaar in het bestuur te gaan zitten 
(hierover later meer). Drie mensen gaven aan 
de organisatie van een activiteit voor hun reke-
ning te willen nemen.

Het nieuwe bestuur
Er treden drie bestuursleden af: Piet van der 
Heide (twee jaar in het bestuur), Ria Stoppels 
(vijf jaar) en Geerten Eijkelenboom (vijf jaar). Zij 
ontvangen van Alex Mollema een dankwoord en 
een bloemetje. Tijdens de eerder genoemde en-
quête heeft één persoon aangegeven wel in het 
bestuur te willen. Johan Oomkes wordt daarom 
voorgedragen en blijkt na het tellen van de brief-
jes unaniem door de vergadering verkozen. Hier-
mee gaat het nieuwe bestuur bestaan uit drie 
personen: Alex Mollema, Paul Witkamp en 
 Johan Oomkes. Met dit aantal denkt het bestuur 
slagvaardig te kunnen optreden en - mits onder-
steund door een activiteitencommissie - ook aan 
haar externe taken te kunnen toekomen. 

Dit nieuwe aantal wijkt af van het in de statuten 
voorgeschreven aantal. Daarom is een statuten-
wijziging noodzakelijk. Dit heeft nogal wat voe-
ten in aarde en daarom vraagt het bestuur de 
vergadering in te stemmen met een proef-
periode van een jaar om dan na evaluatie in 
2016 de statuten eventueel te wijzigen. De ver-
gadering is duidelijk niet gelukkig met dit kleine 
aantal bestuursleden, maar heeft in feite geen 
keus. Hopelijk maakt de nieuwe structuur in de 
toekomst een bestuursfunctie aantrekkelijker.

Roelie Dijkemaprijs
De Roelie Dijkemaprijs wordt dit jaar toegekend 
aan het organisatiecomité van de Taisner Dörps-
run die al acht jaar achtereen een loopevene-
ment organiseert waar niet alleen een zeer groot 
deel van het dorp aan meedoet als loper of als 
vrijwilliger, maar dat ook dorpelingen stimuleert 
om actief bezig te zijn. Omdat Menco van der 
Berg de prijs al eens eerder in z’n tuin heeft ge-
had en Karline Malfliet in Beijum woont (en de 
prijs Thesinge niet uit mag), gaat Stoffer  Havinga 
de prijs in z’n tuin zetten.

Tot zover een beperkt verslag van de 39ste jaar-
vergadering. Volgend jaar bestaat de vereniging 
dus veertig jaar. Een lustrum dat behalve de 
nodige aandacht hopelijk ook nieuwe bestuurs-
leden oplevert. Als de nieuwe structuur aanslaat 
moet het toch mogelijk zijn iemand te vinden die 
twaalf maal per jaar wil vergaderen en het daar-
naast leuk vindt om of en toe met bijvoorbeeld 
een overheid te overleggen?

Menco van der Berg

NL eet (foto Sieb-Klaas Iwema)

Klusdag NL Doet Op zaterdag 21 maart deed dorpshuis De Leeuw 
in Garmerwolde mee met NL Doet. De vrijwilli-
gers hebben in de ochtend de bovenverdieping 
nagekeken en veel opgeruimd en weggebracht 

of eerst op een andere plek gezet. Tegen half 
een heeft een deel gezamenlijk soep en brood 
gegeten en daarna is men naar huis gegaan.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Aan de quizavond in café Jägermeister op vrij-
dag 20 maart 2015, georganiseerd door de 
Feestweekcommissie, deden zes groepen mee 
met namen als Klaboester beern, Ot môn en Girl 
power.
Er waren vier blokken met drie vragen, bijvoor-
beeld ‘Hoeveel deelnemers telt de Popschool?’ 
(ruim honderd), ‘Waar geef je de aardbevings-
sterkte mee aan?’ (de schaal van Richter, of 
toch de schaal van Rufter?) en ‘Wat brengt ge-
luk?’ (je haar laten knippen als het stormt).
‘Mor vrouger druigen ze t hoar toch op n aandre 
menaaier en de kopkes warren jonger. Wel 
 warren dat nou?’ Nou, dat was Wim Moltmaker.
En kerk en krougen; ja, dij wizzen z’allemaol wel 
oareg goud te stoan!
Of: Wat doun dizze mensen veur der haide blik-
sem (voor de kost)?
Al met al een zeer plezierige avond met leuke 
vragen en antwoorden, en een lekker hapje 
tussen door. De groep Olinga heeft met 98 pun-
ten de wisselbeker gewonnen. Tweede werd 

Welk café? 
O ja, Jägermeister

De groep Olinga gaat er met de wisselbeker vandoor (foto Sieb-Klaas Iwema)

MCgwolla met 84 punten en derde The Babes 
met 82 punten. 
Alle drie kregen een voedzaam pakket, beschik-
baar gesteld door de Agrishop. Op naar de vol-
gende gezellige quizavond. 

O ja, er was ook nog een kloukste quizdeel-
nemer: Hetty Boogholt.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Woonvisie Ten Boer
Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde heeft 
op 13 april een overleg gepland met de gemeen-
te (wethouder Postma en Saskia Zwiers) over 
de woonwensen die wij als dorp hebben voor de 
komende jaren. Het vindt plaats tussen 20.00-
22.00 uur in dorpshuis De Leeuw.
Alle Garmerwolders zijn welkom, zo blijkt uit de 
uitnodiging:
‘De gemeente werkt momenteel aan een nieuwe 
woonvisie. De vorige woonvisie is in 2009 opge-
steld. Inmiddels ziet de wereld er anders uit, wat 
vraagt om een nieuwe visie op de toekomst van 
wonen in de gemeente Ten Boer.
Graag zouden we met u bespreken welke woon-
thema’s spelen in uw dorp. Welke wensen heeft 
u voor uw dorp om te zorgen dat het ook in de 
toekomst goed wonen is? Zijn de woningen ge-

schikt? Kan men een goede woning vinden? 
Worden de woningen goed onderhouden? 
Omdat elk dorp anders is, willen wij graag in 
 gesprek met elk dorp. Mochten er naast uw 
 bestuur andere dorpsgenoten geïnteresseerd 
zijn om mee te praten over dit onderwerp, dan 
zijn zij van harte welkom.’
 

Reinier Buringa 
Ver. Dorpsbelangen Garmerwolde

Fietsend eten (Garmerwolde, 7 maart)
 in Spaanse sfeer 

(foto Marieke de Groot)
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Sinds maart wonen Ruben en Jessica met 
hun kinderen Olivia (een jaar), Axel (vier 
jaar) en Julia (acht jaar) en hun twee vogels 
en een poes weer in Thesinge aan de G.N. 
Schutterlaan 10. Een nieuw begin na een 
avontuur van zeven jaar in Zweden. 

Een mooi avontuur
Jessica is geboren en getogen in Thesinge. 
 Ruben groeide op in de stad Groningen. Door 
zijn werk bij defensie kwam hij voor oefeningen 
een aantal keer in Zweden. Hij vond het een 
aantrekkelijk land. Na de geboorte van Julia wil-
den Jessica en Ruben, die destijds in Assen 
woonden, eigenlijk wel iets helemaal anders. 
Zweden leek hen allebei een leuk land. ‘We 
gooiden letterlijk een pijltje op de kaart van 
 Zweden en het pijltje kwam op het dorp Boda-
fors. Daar zijn we gaan kijken. We hadden een 
paar voorwaarden: er moest een winkel zijn, een 
school en een dokter. We vonden het gebied 
rond Bodafors mooi en het dorp bood alles wat 
we nodig hadden.’
Zo kwamen ze dus terecht in een dorpje twee-
maal zo groot als Thesinge in het noordelijk deel 
van Zuid-Zweden. Ze kochten er een huis dat 
Ruben opknapte en leerden vlot de taal. Jessica 
kreeg er een baan in de zorg en Ruben werkte 
er als timmerman.
‘Voor een gezin is Zweden ideaal. De voorzie-
ningen zijn er fantastisch. Per kind krijg je 480 
dagen vrij die je als vader of moeder op kunt 
nemen om voor het kind te zorgen. Die dagen 
moet je binnen acht jaar opnemen.’ Na de ge-
boorte van Axel en Olivia hadden ze dus veel tijd 
om voor hen te zorgen. ‘Het gaat er wat meer 
relaxed aan toe, als je even wat extra kinder-
opvang nodig hebt, is dat nooit een probleem.’ 
Kinderen gaan pas vanaf hun zesde naar school 
en op school is veel aandacht voor buiten-
activiteiten. Julia ging bijvoorbeeld regelmatig 
onder schooltijd zwemmen bij een rivier of in het 
meer bij hun dorp en in de winter schaatsen of 
skiën. Maar anders dan je misschien zou ver-
wachten spelen kinderen verder niet veel buiten. 

Na Zweeds avontuur terug naar de roots

‘In de winter was het soms wel een heel gedoe. 
’s Ochtends vroeg moesten de kinderen in de 
warme kleren, met mutsen, sjaals, handschoe-
nen en dan moest je de sneeuw nog ruimen. Om 
met de auto weg te kunnen moest eerst de voor-
deur vrij en daarna de oprit. Een heel karwei!’, 
vertelt Jessica. Wat heerlijk was in de zomer, 
volgens Ruben, was dat als hij na zijn werk 
thuiskwam ze nog even heerlijk konden zwem-
men in het meer. Er wonen veel lieve, eerlijke en 
vriendelijke mensen in Zweden. Toch besloten 
ze het land te verlaten om weer terug te gaan 
naar Nederland.

Toch weer terug
De voornaamste reden om terug te gaan was de 
familie. Het was niet gemakkelijk om van een 
afstand het overlijden van familieleden mee te 
maken. ‘Dan wil je dichterbij zijn.’ Gelukkig lukte 
dat toen Olivia net geboren was. De oma van 
Jessica was heel ernstig ziek en oma wilde 
 Olivia graag nog zien. Ze zijn toen snel met de 
kleine meid, en met Julia en Axel, naar Neder-
land gereisd. Oma heeft Olivia gelukkig nog 
gezien voor ze stierf. Na de crematie vertrokken 
ze weer naar Zweden. Ze hadden het er graag 
voor over, maar het was wel een hele onder-
neming. Ze wilden op den duur ook graag dat de 
kinderen bij hun opa’s en oma’s opgroeiden. Dat 
beseften ze toen Alie, Jessica’s moeder, voor de 
eerste verjaardag van Olivia overkwam. Toen 

Olivia even moest huilen, zocht ze in plaats van 
troost bij oma, troost bij de buurvrouw.
Ook een reden voor terugkeer was dat ze in 
Zweden echte gezelligheid misten, zoals een 
dorpsbarbecue of een dorpsfeest. Het is er wat 
afstandelijker. ‘Je merkt telkens weer’, zegt 
 Ruben, ‘dat je in zo’n dorp de geschiedenis en 
de familieverbanden niet echt kent en toch een 
beetje buitenstaander blijft.’ Over geschiedenis 
gesproken, Jessica vond het bijzonder dat Julia 
vanuit De Til thuiskwam met verhalen over Rem-
brandt van Rijn en Vincent van Gogh. ‘Ze leert 
nu over de Nederlandse geschiedenis en dat 
vind ik toch wel heel leuk. Ook dat ze feesten als 
Sint Maarten en Sinterklaas nu gaan leren ken-
nen.’ Verder vinden ze het fijn om weer wat in de 
buurt te zijn nu Joop Blaauw, de vader van 
 Jessica, gezondheidsklachten heeft. Ze zorgen 
voor zijn schapen, die nu lammetjes krijgen, in 
de schuur aan de Lageweg. 
De stap terug naar Nederland brengt ook onze-
kerheid met zich mee, want Ruben en Jessica 
zijn druk bezig om werk te zoeken. Maar de ba-
sis is er voor een nieuwe toekomst. Het huis 
voelt goed. Axel en Julia voelen zich al thuis op 
school. Ze verheugen zich op de feestweek, 
want juist dat soort activiteiten hebben ze gemist 
in Zweden en ze hopen nog meer dorpsgenoten 
te leren kennen.

Irene Plaatsman

Jessica, Ruben en de kids (foto Mareen Becking)

Pasen staat voor de deur, of achter het raam… 
(foto Mareen Becking)

Wist-u-dat…
•  op 9 mei in Garrelsweer het Festival De 

Stadsweg plaatsvindt?
•  er dan allerhande leuke kraampjes, activitei-

ten en attracties zijn?
•  die dag ook twee ‘Lekker Landschap 

Fietstochten’ zijn uitgezet, waarbij onder 

begeleiding van een gids eetbare producten 
langs de weg geoogst worden die in 
Garrelsweer tot een lekker gerecht verwerkt 
worden?

•  u hierover meer informatie kunt vinden op 
www.facebook.com/destadsweg?
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Het allereerste nummer van de krant ver
scheen in maart 1975. Het blad kwam 
tot stand in samenwerking met de beide 
 Verenigingen van Dorpsbelangen. De  eerste 
redactieleden waren Roelf Ganzeveld en 
Geert Boschma uit Garmerwolde en Bert 
van der Laan uit Thesinge. Als na een aan
tal nummers in september 1975 de redactie 
terugkijkt op de eerste exemplaren van de 
G&T is het volgende citaat van die eerste 
redactieleden veelzeggend: ‘Kijk, als je dan 
van een volslagen vreemde hoort die bij de 
drukker een Express onder ogen krijgt, dat 
het wel een gezellige gemeenschap moet 
zijn, dat Garmerwolde en Thesinge, dan 
weet je dat je ’t allemaal wèl pro deo, maar 
toch niet voor niks doet…’

Het hoe en waarom van de Garmer & Thesinger 
Express
In het openingsartikel in maart 1975 merkt de 
redactie op dat er al jaren behoefte was aan een 
krant voor beide dorpen: ‘Behoefte aan een blad 
dat de kontakten tussen dorpsgenoten onder-
ling verstevigt, een blad waarin de verenigingen 
hun berichten en verslagen kunnen publiceren 
en… vooral een blad dat iedereen op de hoogte 
houdt van wat er zoal reilt en zeilt in beide dor-
pen.’ Volgens de redactie moest het wel een 
ander soort krant zijn dan andere bladen: 
‘ Plezierig om te lezen, met leuke rubrieken, met 
berichten die je eigenlijk nooit in andere kranten 
tegenkomt. Het moest op ’n mooi papiertje 

De Garmer & Thesinger Express bestaat dit jaar 40 jaar! De krant is in 
die veertig jaar zo verweven geraakt met beide dorpen dat zij er hele-
maal bij hoort en niet meer weg te denken is. Met het 25-jarig jubileum 
in 2000 kwam er een prachtig jubileumboek uit. Hierna won de G&T in 
2003 de eerste prijs als beste wijk-/ buurt-/dorpskrant van Nederland op 
het gebied van vormgeving en presentatie!
De redactie is er trots op dat de krant nog steeds bestaat en zoveel 
 abonnees heeft, ook buiten Garmerwolde en Thesinge, en dat de krant 

Veertig jaar Garmer & Thesinger Express
met zoveel plezier wordt gelezen. Om dit jubileum te vieren, gaan we in 
vier jubileumnummers terug in de tijd. In ieder jubileumnummer 
 besteden we aandacht aan de nieuwtjes, de gebeurtenissen in beide 
dorpen van tien jaargangen, verdeeld over de periodes 1975 – 1985, 
1986 – 1995, 1996 – 2005 en 2006 – 2015. 
U kunt alle afleveringen zelf ook nog eens nalezen op www. gentexpress.
nl/archief. Kies daar een jaar en een maand en geniet…

De Garmer & Thesinger Express van 1975 – 1985
 gedrukt worden, kortom: het moest een leuk 
blad zijn om te lezen.’ 
In het tweede nummer reageert de redactie op-
getogen over de plezierige reacties. Bewoners 
van beide dorpen vonden het een echte verras-
sing om de krant in de brievenbus te krijgen. De 
redactie kreeg meteen ook al bezorgde reacties 
over haar voortbestaan. Kon de krant wel door-
gaan nu ook De Noorderkrant voor het eerst was 
uitgekomen en nu Fivelnieuws een andere  opzet 
had gekregen en meer aandacht wilde  besteden 
aan randdorpen? Zo beschrijft de  redactie wat 
de G&T zo anders maakt: ‘Een voorbeeld: in 
onze directe omgeving raakt  iemand met z’n 
auto te water en weet tijdig op de wal te komen. 
(…) Een krant meldt dan: Op de weg tussen A 
en B is de heer B. Pilsma de macht over het 
stuur kwijtgeraakt en te water geraakt; hij kwam 
met de schrik vrij. In de Express zult u door-
gaans géén “hotnews”- verslag van zo’n voorval 
lezen, maar het kan best gebeuren dat we de 
persoon in kwestie na drie weken gaan inter-
viewen. (…) Natuurlijk is dit een simpel voor-
beeld, maar het geeft u wellicht een idee van de 
opzet en de functie van de Express.’ Bijzonder 
is dat over het hoe en het waarom van de krant 
door de verschillende redacties door de jaren 
heen nog steeds hetzelfde gedacht wordt als 
door de redactie van toen.

In het derde nummer meldt de redactie al dat de 
krant dikker is geworden en is gegroeid van acht 
naar twaalf pagina’s. Die vier extra pagina’s zijn 
mogelijk, omdat er zoveel kopij is binnen-
gekomen en financieel kan het uit, omdat er 
steeds meer adverteerders bijkomen. De redac-
tie concludeert trots: ‘Er zit dus muziek in de 
G&T Express.’

De toon wordt vanaf het begin gezet
De toon van de krant van toen is nu nog steeds 
herkenbaar. Al in het eerste nummer staat een 
leuk interview met dokter Van der Werff, die in 
die tijd huisarts was. Interviews verschenen in 
het begin onder de titel ‘Om met … te spreken.’ 
Later werd het: ‘Aan de praat met…, en nog 
weer later: ‘In gesprek met…’. Tegenwoordig 
heeft ieder interview een eigen titel, maar de 
interviews met dorpsgenoten zijn er nog steeds. 
Verder staan in die eerste uitgaven aankon di-
gingen van activiteiten van verenigingen: een 
verslag van een jaarvergadering van Dorps-
belangen, de rubriek Stoomfluitjes en de 
Agenda, een artikel over het feit dat er een grote 
kans is dat Garmerwolde binnen afzienbare tijd 
een kleuterschool krijgt. De redactie plaatste 
ook een oproep voor oude foto’s omdat ze een 
rubriek ‘Vergane Glorie’ wilde gaan starten. 
Onder werpen en rubrieken die er ook nu nog 

De nieuwe werkgroep ‘Garmer & Thesinger Express’. V.l.n.r., staande: Peta Jurjens, Garmerwolde; 
Geert H. Boschma, Garmerwolde; Ger Pot, Thesinge; Carel Hazeveld, Gamerwolde; HenK Vliem, 
Gamerwolde; Henk Klunder, Gamerwolde; Vera van Zanten, Gamerwolde; Annemarie Selles, 
Garmerwolde. Voorgrond: Marian Stoffers, Thesinge; Annelies Heuvelmans, Thesinge; Bob Vos, 
Garmerwolde.

Henri Veninga op de balk tijdens de hane-
gevechten in 1976 in Garmerwolde
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zijn. Wat opvalt is dat zelfs het logo en de onder-
titel door de jaren heen vrijwel hetzelfde zijn 
gebleven. Ook krijgen nieuwe inwoners in een 
van de eerste nummers de gelegenheid zich 
voor te stellen. De redactie schrijft dat het haar 
leuk leek de nieuwe bewoners van de (net opge-
leverde) L. van der Veenstraat voor te stellen 
aan ‘de echte Garmerwolders’. Alle nieuwe 
 bewoners van de straat stellen zich in een paar 
zinnen voor. In een naschrift schrijft de redactie 
dat ze hoopt dat het niet met een kennismaking 
op papier zal blijven, maar tot een snelle inte-
gratie met de dorpsbevolking leiden zal. De 
hoop wordt uitgesproken dat de lente mensen 
naar buiten lokt, naar de tuintjes, het voetbal-
veld, naar de speeltuin, plaatsen waar mensen 
elkaar ontmoeten. 
De redactie van de krant begon klein en heeft 
van het begin af aan steeds benadrukt dat zij het 
niet alleen kan. Al na het eerste nummer van de 
G&T Express schreven veel dorpsgenoten mee 
aan de krant en werd de kopij die binnenkwam 
door de redactie op prijs gesteld. In het derde 
nummer schrijft de redactie over mensen die 
kopij inleveren: ‘(…) u weet, zulke mensen staan 
bij ons zéér hoog aangeschreven.’ Talloze ver-
enigingen of clubs hebben in de loop der jaren 
kopij ingeleverd. Ook nu is het nog steeds zo dat 
het karakter van de krant blijft bestaan door de 
bijdragen van die verenigingen, clubjes of indivi-
duele bewoners.

Met ups en downs doorgaan
Natuurlijk waren er ook toen al de voor de finan-
ciën onmisbare advertenties. De eerste redactie 
deed haar uiterste best om ervoor te zorgen dat 
de krant gratis verspreid kon worden. Hoewel zij 
steeds meer adverteerders kreeg, lukte dat niet. 
In september 1976 kopte de krant: ‘Ook de 
 Garmer & Thesinger Express gaat over op 
abonnees.’ Mocht het aantal abonnees niet toe-
reikend zijn, dan zou de krant het veld moeten 
ruimen. De redactie schreef: ‘Dat zou jammer 
zijn. Voor onze dorpen. Voor u. Voor ons. Voor 
iedereen dus. (…) De G&T Express moet blij-
ven. Daar moeten we voor zorgen. U en wij. 
Samen.’ 

De abonnementskosten werden vastgesteld op 
tien gulden per jaar. In oktober opende de krant 
met: ‘Een maandje spijbelen en wat ervan 
 terecht kwam.’ De redactie had in oktober geen 
tijd om te schrijven; het werven van abonnees 
vergde te veel organisatie en administratie. 
Maar het resultaat mocht er zijn: ‘Meer dan 80% 
van het aantal gezinnen in het verspreidings-
gebied gaf zich direct op.’
Ondanks de vele abonnees en adverteerders 
ging het anderhalf jaar later niet goed met de 
krant. De redactie bleek te klein om elke maand 
opnieuw een krant uit te brengen. In de eerste 
drie maanden van 1978 verscheen er geen 
krant. Veel Garmerwoldenaren en Thesingers 
gaven aan de krant te missen. Er werd een 
nieuwe werkgroep opgericht met het doel om de 
krant te laten herrijzen. Vanuit die werkgroep 
werd uiteindelijk een redactie gevormd met een 
veel groter aantal mensen. Die nieuwe, veel 
 grotere redactie schrijft: ‘Opvallend was het 
 positivisme, waarmee de inwoners van Garmer-
wolde, Thesinge en Ruischerbrug daadwerkelijk 
inhoud gaven aan de wens om in onze dorpen 
toch weer een eigen ‘lijfblad’ te doen verschij-
nen. Het is gelukt.’
De krant was herboren, ging op dezelfde manier 
verder, maar de basis, de groep die de krant 
elke maand weer maakte, was steviger gewor-
den. Door de jaren heen is dat zo gebleven, 
hoewel er ook steeds perioden zijn dat er een 
tekort is, bijvoorbeeld aan schrijvers, of aan 
(eind)redactieleden of aan mensen die de krant 
willen bezorgen. 

De eerste tien jaar
Naast de vele interviews komen er rubrieken die 
ook weer gaan; een natuurrubriek, puzzels, een 
jeugdhoekje, ‘In het dorp zeggen ze…’, ‘Dörps-
proat’ en ‘De P.T.T. – de Plaatselijke Top Tien 
van hits in de beide dorpen’. Opvallend zijn de 
uitgebreide verslagen van de activiteiten, uit-
voeringen en jubilea van verenigingen en clubs. 
Toch is er ook aandacht voor politieke zaken. In 
die eerste jaren wordt duidelijk dat in beide 
 dorpen het gevoel heerst dat Garmerwolde en 
 Thesinge als randdorpen ‘aan het voeteneinde’ 
liggen van het hoofddorp Ten Boer en dat Ten 

Boer veel meer krijgt. Als er in januari 1976 een 
ludiek bedoeld interview met de Kerstman ver-
schijnt, over het feit dat de Kerstman Garmer-
wolde wel een kleuterschool en een dorpshuis 
zou geven en aan GEO een betere verlichting 
maar de gemeente Ten Boer niet, reageert 
burge meester Zandberg van Ten Boer boos. Hij 
is nog maar een half jaar burgemeester en voelt 
zich te kort gedaan door de Kerstman. Niet pre-
cies duidelijk wordt wie de Kerstman is. 
Een anonieme bewoner aan de G.N. Schutter-
laan merkte in 1977 op dat hij niet kon begrijpen 
dat al die nieuwbouw aan ‘de laan’ maar goed-
gekeurd werd. Voor iedere erker, of uitbouw aan 
bestaande woningen had je toestemming van 
de gemeente nodig. Die nieuwe woningen 
 kregen wel toestemming van de gemeente en 
rezen ‘als paddestoelen uit de grond’ en hij vond 
het maar ‘opschepperswoningen’. 
Ook blijkt dat Garmerwolde en Thesinge mee-
gaan in de vaart der volkeren. Op een verslag in 
1975 van een ouderavond in Garmerwolde 
wordt door het hoofd der school, de heer 
 Oosting, uitgelegd wat ‘ouderparticipatie’ bete-
kent. Een van de aanwezigen vraagt zich af: 
‘Ouders die de onderwijzers helpen, is dat wel 
verstandig?’ De meesters en de juffen hebben 
er toch voor gestudeerd? Toch geeft een aantal 
ouders die wel voelen voor die ouderparticipatie 
zich op.
Ook in Thesinge gaan ze met de moderne tijd 
mee. Volgens een interview in 1983 met Piet 
Smid en Heina Heidema (nu Van Zanten) van 
De Til, houdt de taak van de onderwijzer aan 
een moderne school niet op na de schoolbel. 
Het personeel van De Til schrijft aan een ‘school-
werkplan’: het hart van de onderwijs vernieuwing. 
Er moet soms wel twee à drie maal per week 
vergaderd worden. Dat was heel modern dus. 
En zo schrijft de G&T die eerste tien jaar door, 
over bestemmingsplannen en woningen, dorps-
huizen, wegen, gymlokalen, recreatie, nieuwe 
eigenaren van cafés, peuterspeelzalen, verkeers-
remmende maatregelen, straat verlichting, over-
last tijdens de oudejaarsavond. Met ups en 
downs is in die jaren de basis gelegd voor de 
krant van nu. 

Irene Plaatsman
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Een gezellige middag
De afgelopen jaren organiseerde de His
torische Commissie van Dorpsbelangen 
 Garmerwolde een middag met foto’s en 
verhalen over het oude Garmerwolde en om
geving. Vaak heb ik gedacht: het is wel leuk 
om heen te gaan, maar steeds kwam het er 
niet van. Op zo’n middag kun je ook oude  
 foto’s meenemen en bespreken wie erop 
staan en hoe de situatie toen was. 

Het onderwerp van de afgelopen middag was de 
bevrijding na de Tweede Wereldoorlog en de 
oude Stadsweg. Deze onderwerpen spraken 
ons wel aan. Toen we tegen tweeën bij het 
dorpshuis aankwamen, was de zaal al behoorlijk 
gevuld en stond er een lekker kopje koffie klaar. 
De geprojecteerde dia’s waren onderwerp van 
gezellige discussies en geanimeerde gesprek-
ken. Het leek bijkans meer op een reünie dan op 
een bespreking van oude foto’s. Een eyeopener 
voor ons waren de beelden afkomstig van de 
beeldbank Groningen. Ik denk dat met ons vele 
mensen niet van het bestaan hiervan op de 
hoogte zijn. Neem zelf eens een kijkje op: www.
beeldbankgroningen.nl.

Herman Huiskes bekijkt samen met Martinus 
de Boer de oude documenten van de familie 
Groeneveld (foto Sieb-Klaas Iwema)

Herbert Koekkoek kwam met een boek waarin 
ene Wigboldus zijn jeugd aan de Stadsweg rond 
1880 beschrijft. Hij ging soms met de slikslee 

naar school! Ook verhaalt hij over de eerste 
stoomsleepboot over het Damsterdiep.
Roel Hagenouw uit Roden las een verhaal voor 
van Bert Veen, die als vijftienjarige jongen in 
september 1944 als onderduiker bij de familie 
Hagenouw in Garmerwolde belandde. Zeventig 
jaar later zette hij zijn herinneringen aan die tijd 
op papier. Zie het artikel ‘Een bengel in Garmer-
wolde’ in deze krant.
En Martinus de Boer uit Overschild toonde oude 
papieren van de familie Groeneveld aan de 
Eemskanaal ZZ met o.a. interessante afbeeldin-
gen van oude ornamenten en originele ‘Nieuw-
jaarswenschen’. 
De middag vloog voorbij, als relatief jonge men-
sen hoorden wij vele nieuwe feiten over het 
oude Garmerwolde en haar geschiedenis. Al 
met al een hele genoeglijke middag waaraan we 
veel plezier beleefden en met genoegen terug-
denken. Jullie kunnen een volgende keer weer 
op onze aanwezigheid rekenen.

Detta van der Molen.

Wist-u-dat…
•  wanneer u een activiteit wilt organiseren die 

een positieve bijdrage levert aan de 
leefbaarheid van Garmerwolde en u daar 
wel wat geld voor kunt gebruiken, u subsidie 
kunt aanvragen bij Dorpsbelangen?

•  u dit voor 21 mei 2015 moet doen?
•  Dorpsbelangen Garmerwolde onlangs op 

hun website (www.
dorpsbelangengarmerwolde.nl) en op 
Facebook hierover een bericht hebben 
geplaatst?

•  de gemeente Ten Boer een nieuw 
bestemmingsplan heeft gemaakt voor het 
hele buitengebied van de gemeente?

•  het voorontwerp van dit plan van 5 maart tot 
en met 15 april ter inzage ligt in het 
gemeentehuis van Ten Boer?

•  u dit voorontwerp ook kunt inzien op  
www.tenboer.nl onder Digitale balie, digitale 
bestemmingsplannen?

•  u daar ook de mogelijkheden vindt om 
schriftelijk of online te reageren of bezwaar 
in te dienen?

•  dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde van 
plan is regelmatig live muziekavonden te 
organiseren, de zogeheten ‘Dorpshuis 
Sessies’?

•  dit in samenwerking met De Rijdende 
Popschool gebeurt?

•  ze zo een podium willen bieden voor 
muzikanten en/of bands die op willen 
treden?

•  ook belangstellenden uit Thesinge of de 
omgeving van Garmerwolde van harte 
worden uitgenodigd?

•  indien u belangstelling of vragen heeft u 
contact kunt opnemen met Marjo Fleuren,  
06 25233602 of via m.fleuren@home.nl?

Geanimeerde gesprekken op de foto- en praatmiddag (foto Sieb-Klaas Iwema)
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De belevenissen van een vijftienjarige jon
gen die in het laatste oorlogsjaar, van zijn 
familie gescheiden, moest onderduiken in 
Garmerwolde.

In september 1944 woonden wij met ons gezin 
in de stad Groningen.
De oorlog rommelde aan de grenzen van Neder-
land en de algemene verwachting was dat de 
oorlog met 3 à 4 weken wel bekeken zou zijn en 
dat de geallieerden de mof definitief en totaal 
verslagen zouden hebben. Grote blijdschap was 
er onder de bevolking, maar grote onrust vooral 
bij de leden van de NSB en eveneens bij de met 
hen verwante geesten. Als aan te merken land-
verraders namen zij de benen richting Duitsland.
Gezien de algemene verwarring die er toen 
heerste was het niet verwonderlijk dat er vanuit 
de Nederlandse regering in Londen, omstreeks 
half september 1944, aan alle mensen die bij de 
Nederlandse Spoorwegen werkten, bevolen 
werd om het werk met onmiddellijke ingang neer 
te leggen en onder te duiken.

Onderduiken
Ook ons gezin, mijn vader werkte als trein-
dienstbegeleider bij de NS, gaf gevolg aan die 
oproep. Voor een gezin van zes personen, 
 vader, moeder, twee dochters van 18 en 19 en 
twee zonen van 15 en 8 jaar, kon, gezien de 
voortschrijdende oorlogshandelingen, voor een 
korte periode wel een redelijk en veilig onderdak 
gevonden worden. Maar toen de luchtlandingen 
bij Arnhem een verloren zaak bleken te zijn werd 
dat problematisch.
Wij waren in eerste instantie bij twee gast-
gezinnen in Oosterhoogebrug ondergebracht. 
Let wel, slechts  vier kilometer verwijderd van de 
plek waar wij woonden. De ene helft was bij een 
redersfamilie ondergebracht, de andere helft bij 
een daar in de buurt wonende melkboer. Half 
oktober werd de situatie voor alle betrokkenen 
daar te precair en moesten we verkassen.
Het gevolg was dat vader en moeder met jong-
ste zoon bij de dominee in de pastorie in Noord-
dijk werden ondergebracht, één zus naar een 

Een bengel in Garmerwolde
gezin in Ruischerbrug verhuisde, de andere  
zus naar een gezin in Bourtange ging en ik  
als 15- jarige bengel bij de kruideniersfamilie 
 Hagenouw in Garmerwolde terecht kwam.

Garmerwolde
Het betekende voor mij een periode in mijn 
 leven die diepe indrukken heeft achtergelaten.
Het gezin Hagenouw bestond uit vijf mensen. 
Vader, moeder, dochters Jo en Fannie en zoon 
Roel.
Roel was 3 jaar ouder dan ik en het klikte tussen 
hem en mij van meet af aan prima.
De familie Hagenouw was zelf ook al als oorlogs-
slachtoffer te beschouwen omdat, op het moment 
dat ik daar arriveerde, men zelf al eigen huis en 
haard had moeten verlaten. Men had, in verband 
met te verwachten oorlogshandelingen, de plaat-
selijke polder tussen Damsterdiep en Eems-
kanaal (de Fledderbosscherpolder) onder water 
gezet, en dat water bereikte net ook hun winkel 
en huis waardoor die onbewoonbaar werden.
Het was een geluk voor hen dat de enige  andere 
nog aanwezige kruidenier in de kom van het 
dorp zijn pijp aan Maarten had gegeven. Huis en 
winkel stonden leeg en zij konden er zo in. En 
toen kwam ik dus. 
Achteraf gezien heb ik daar al met al een zeer 
gelukkige periode van mijn  leven doorgebracht. 
In de beginne was er  natuurlijk een periode van 
gewenning. Alles gaat anders dan thuis. Het 
 gezin Hagenouw behoorde tot de Hervormde 
Gemeente. Wij waren van huis uit in het geheel 
niet wat men noemde kerks. Ik moest dus zon-
dags mee naar de kerk en samen met Roel ook 
naar catechisatie. Hoewel het zaad, wat dat 
 betreft, uiteindelijk op dorre bodem is gevallen, 
heb ik er een hoop, zij het vluchtige, Bijbelkennis 
aan overgehouden.
Van het allereerste begin kan ik me ook nog her-
inneren dat ik, in de eerste week dat ik er was, 
samen met vader Hagenouw met paard en een 
platte wagen allerlei kasten en ander huisraad 
uit het verdronken huis voor tijdelijke opslag 
naar familie in Schildwolde heb gebracht.

Later in het jaar heb ik met vader Hagenouw nog 
boomstobben staan rooien langs het Damster-
diep. Op de grens met Ruischerbrug waren, 
denk ik een jaar eerder, een aantal iepen geveld, 
mogelijk met iepziekte. Omdat er geen kolen of 
andere brandstof meer was, was alles welkom 
wat ook maar enigszins branden wilde en warm-
te gaf. Met grote bijlen hebben we ons daar 
dagen lang in het zweet staan werken want die 
krengen zaten me toch vast. Elke vezel moest 
met geweld los gekapt en als het ware met veel 
moeite gewonnen worden.

In de leer bij smid Harm Huisman
Voor een 15-jarige moet natuurlijk ook een dag-
besteding gevonden worden. In verband met 
reeds opgedane schoolse kennis wat techni-
sche vakken betreft, voelde ik me bij de plaatse-
lijke smederij van Harm Huisman helemaal op 
mijn plaats. Van alles gebeurde daar: paarden 
werden opnieuw beslagen, fietsen (voor zover 
ze nog konden rijden met kunst- en soms hele-
maal geen banden) werden zo goed mogelijk 
rijdende gehouden, clandestien stond er een 
oliemolen waarmee koolzaadolie voor vrienden 
en relaties werd gewonnen, alle mogelijke 
smidswerk werd in eigen beheer gemaakt, 
kachel pijpen werden op maat en zo lang moge-
lijk gemaakt om ook maar het kleinste restje 
warmte uit de rookgassen te benutten. En wind-
chargers werden er uitgeprobeerd: van hout 
werd zo natuurgetrouw mogelijk een propeller 
gefabriceerd en op een as gemonteerd om, in de 
wind opgesteld, een fietsdynamo aan te drijven 
om zo zelf stroom op te wekken. Echt zo’n oude 
toko op het platteland. In die winkel van Sinkel 
was, bij wijze van spreken, echt alles te koop.
Via Roel maakte ik ook kennis met zijn boezem-
vriend Jan Pestman, zoon van de plaatselijk di-
recteur van de toenmalige Boerenleenbank. Jan 
speelde ook heel goed gitaar en samen hebben 
we op zijn kamer boven het kantoor driestemmig 
liederen ten gehore gebracht waarbij het ‘Lustig 
ist das Zigeunerleben Varia, Varia’ me nog 
steeds in de oren klinkt.
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Avondklok
Dat het niet alleen hosanna was in die tijd maar 
dat er ook plotselinge, zeer risicovolle dingen 
konden gebeuren moge blijken uit een ander 
voorval, ergens in het voorjaar van 1945. In die 
tijd was er, toen heel gebruikelijk en opgelegd 
door de bezetter, een avondklok ingesteld. Na 
acht uur ‘s avonds mocht niemand meer buiten 
zijn tenzij met een geldige reden, waarvoor je 
schriftelijk toestemming van de instanties moest 
hebben. Het zal die bewuste avond rond een uur 
of half negen zijn geweest toen een clubje van 
vijf knapen, waaronder ook Roel, Jan en ik, nog 
in het dorp liepen te praten en te doen. Opeens 
weerklonk de kreet ‘Landwacht – Landwacht’. 
Een patrouille van die zeer gehate dorpspolitie 
kwam om de bocht. Groot alarm dus en ieder-
een stoof uit elkaar en zocht een goed heen-
komen.
Ik ben via een huis aan de weg en een weiland-
je daar achter in een sloot beland en heb me 
daar gedurende zeker een uur schuil kunnen 
houden. Voorzichtig gekeken of de kust veilig 
was en toen klompen uit en op ‘natte’ sokken als 
een haas langs de weg op huis aan.
Thuis hoorde ik van Roel dat ze allemaal ge-
snapt waren en hun persoonsbewijs hadden 
moeten inleveren. De ouders moesten de vol-
gende dag naar het Gemeentehuis in Ten Boer 
om het persoonsbewijs weer op te halen en een 
strenge vermaning aan te horen met het dreige-
ment dat zulks op veel zwaardere sancties zou 
komen te staan als het nog eens zou gebeuren.
De bij de actie aanwezige stomste landwacht, 
ene Hendrik Oomkes, had steeds maar lopen te 
roepen dat er nog  ‘aintje west was dij ze nog 
nait hadd’n’. Gelukkig hebben zijn collega’s daar 
verder geen aandacht aan geschonken, anders 
had dit avontuur een heel andere uitkomst ge-
had. Je moet er niet aan denken wat er allemaal 
gebeurd was als ik wel te voorschijn had moeten 
komen. Hele families zouden gearresteerd zijn 
en mogelijk ook gedeporteerd zijn, met wie weet 
wat voor verschrikkelijk einde voor allen.
Het geluk was deze keer met de dommen zullen 
we maar zeggen.

De bevrijding
Als slot van dit verhaal wil ik ook de afloop niet 
onvermeld laten. Het kanongebulder van onze 
bevrijders kwam eindelijk van dag tot dag nader. 
’s Avonds zagen we als we bij het DAM-hokje 
aan de Rondweg stonden de V-1’s van de 
 Duitsers nog aan de horizon omhoog kruipen. 
Eind april naderde al.
In die laatste ongewisse dagen waren we met 
een stel mensen bij ik meen boer Bus, op het 
land langs het Damsterdiep suikerbieten aan het 
poten. In een onafzienbare colonne trokken 
Duitsers zich terug richting Delfzijl – de enige 
weg die nog vrij was op terugreis naar de 
 Heimat. Ik zie het nog zo voor me: met paarden-
wagens, handkarren, op fietsen zonder banden, 
lopend zonder enige organisatie. Enfin een 
 groter zootje ongeregeld kon je je niet voorstel-
len. Af en toe zag je wel dat ze ook wat van zich 
afgooiden: helmen, bajonetten, geweren ver-
dwenen zo in het Damsterdiep.
Er werd in die dagen heel fel gevochten om en 
in de stad Groningen. De laatste dag voor de 
bevrijding komt een colonne Duitsers, die in de 
stad gevochten hadden, voor een gevechts-
pauze in Garmerwolde uitrusten, en is, tegen 
dat het ‘s avonds donker wordt, weer vertrok-
ken. Lichte pantservoertuigen en meer van dat 
soort vervoermiddelen staan her en der door het 
dorp verspreid, goed herkenbaar vanuit de 
lucht. Diezelfde middag vliegen twee verken-
ningstoestellen van de RAF over en ze nemen 
kennelijk de gehele toestand beneden op en 
vertrekken weer.
‘s Avonds, in mijn herinnering kort na midder-
nacht, komt gierend de eerste bom tot ontploffing. 
Wij zitten met zijn allen in de keuken. Ook onze 
buurtjes, de familie Flipsen die onder hetzelfde 
dak woonde, waren met hun kinderen bij ons. Bij 
elke gierende raket of wat het ook  geweest moge 
zijn, duiken we allen onder de tafel. In mijn herin-
nering duurde het en duurde het maar, en telkens 
was er weer dat vreselijke gieren.
De andere morgen komen we bleek en vol 
 emotie tevoorschijn. Overal waar de vorige dag 
vijandige wagens gestaan hebben zijn de insla-

gen te tellen. Er zijn enkele doden te betreuren, 
maar het bombardement heeft met pijnlijke 
 precisie exact niets van de vijand getroffen.
Die dag rijden er in onafzienbare colonnes per-
fecte voertuigen met militaire precisie voorbij 
van een onwerkelijke volmaaktheid - wat een 
verschil met de uitgehongerde troepen van twee 
dagen geleden. Diezelfde avond heeft een 
 Canadese compagnie in Garmerwolde halt 
 gehouden. Soldaten strak in het uniform en met 
blinkend gepoetste schoenen zitten op mee-
genomen makkelijke kampementspullen luid 
lachend en pratend om grote sommen geld te 
kaarten, alsof ze geen strijd gestreden hebben. 
Sommigen hebben wel vier of vijf polshorloges 
om. Van verslagen vijanden? Het is heel onwer-
kelijk allemaal en toch zo werkelijk als wat.
Enkele dagen later werd ons gezin herenigd en 
werd het leven van alledag weer opgenomen.

Weerzien
Het vervolg komt kort samengevat hier op neer:
Jaren gingen voorbij. In 1949, ik was inmiddels 
in militaire dienst bij de Luchtmacht, kwam ik 
tijdens een treinreis in Zwolle Jan Pestman weer 
tegen. De reis naar Groningen was er één vol 
oude herinneringen. 
In 1952, ik woonde destijds in Zutphen maar 
werkte inmiddels in Arnhem, ontmoet ik Jan 
weer. Nu op het station van Zutphen. Hij is op 
weg naar Arnhem waar zijn nieuwe werkkring 
blijkt te liggen. Toeval of moest het zo wezen? 
We zijn weer bevriend geraakt, waren een tijd-
lang lid van dezelfde badmintonclub en hadden 
verschillende gemeenschappelijke vrienden. Na 
enkele jaren zijn we elkaar toch weer uit het oog 
verloren. Tot we elkaar op een zonovergoten 
maandagmorgen in augustus 1996 (wat een 
toeval!) in het zwembad van Rhienderen 
( gemeente Brummen) opeens weer treffen. En 
direct daarna is ook het contact met Roel 
 Hagenouw en de familie, die in nu Roden woont, 
weer blijvend hersteld.
En daarmede was de cirkel weer rond.

Bert Veen, Arnhem

Alle kinderen van de OBS 
Garmerwolde naar buiten om de 
eclips te zien. Meester Stefan 
vertelt wat een zonsverduistering 
precies is. 
(foto Andries Hof)
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www.reindervanderveen.nl
info@reindervanderveen.nl
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Provinciale Staten
Partij Garmerwolde Thesinge
PvdA 51 32
VVD 24 18
SP 40 32
CDA 19 67
D66 24 39
PVV 15 10
ChristenUnie 16 26
GroenLinks 47 45
Partij van het Noorden 8 3
Partij voor de Dieren 19 8
50Plus 1 3
Groninger Belang 28 14
Red het Noorden 2 0
Grunnegers veur Stad

en Ommelaand 0 0
Seniorenpartij Groningen 1 6
Verenigde

Communistische Partij 0 1
Partij voor Mens en Spirit 0 2
Vrij Mandaat 2 0
Groningen Centraal 4 2
Blanco 0 1
Ongeldig 0 3
Totaal 301 312
Opkomst 71% 70%

Waterschap Noorderzijlvest
Partij Garmerwolde Thesinge
Water Natuurlijk 71 89
PvdA 66 28
CDA 16 63
Betaalbaar Water 12 17
ChristenUnie 18 25
VVD 23 14
50Plus 15 7
Alg. Waterschapspartij 35 17
Partij voor Mens en Spirit 4 5
Partij voor de Dieren 32 24
Blanco 3 9
Ongeldig 2 2
Totaal 297 300
Opkomst 70% 67%

Uitslag verkiezingen 
18 maart 2015

Burgemeester Van de Nadort neemt een kijkje bij het stembureau in 
Garmerwolde (foto Andries Hof)

Winnie Bijkerk (links) en Joël Oosterhoff uit Thesinge met het lammetje dat ze in hun uppie ter 
wereld hebben geholpen (foto Mareen Becking)

Oude spullen gezocht voor feestweek
De bewoners van de G.N. Schutterlaan in 
 Thesinge zijn op zoek naar allerlei oude spulle-
tjes om er iets nieuws mee te kunnen maken. 
Deze zullen in de Thesinger feestweek op 
woensdagmiddag 6 mei worden gebruikt. 
Op die middag zijn alle Thesingers van harte 
welkom in de feesttent om met die oude spullen 
nieuwe dingen te maken. Om van oud ijzer bij-
voorbeeld robotbeeldjes te maken, van oud 
 textiel sok poppen, van oud servies etagères of 
van oude kleren modieuze kleding. En vele 
 andere  dingen, wat je verbeelding maar ingeeft. 
De volgende oude spullen zijn nog nodig:

-  oude raamkozijnen (50x70), scharnieren, 
 sloten en houten palen

-  bestek, blikjes, bierdoppen, doppen, oude AH/
C1000 popjes enzovoort

-  sokken, knopen, garen, lapjes, bandjes, oogjes 
en kanten kleedjes

-  servies, kopjes, schoteltjes, ontbijtbordjes, 
dinerborden (vrolijk), jampotten met deksel, 
plastic diertjes en verf

Je kunt ze tot 18 april inleveren bij: Simone en 
Peter (nr. 17), Marjan en Johan (nr. 42) en Willy 
en Stoffer (nr. 34). Alvast bedankt!
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper  050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel  06 41 160 523
Thesinge
Jan Ceulen  050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof  06 44 066 124
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: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 16,50 p.j.
Bij autom. incasso: € 13,50 p.j.
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
bezorgen@gentexpress.nl
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Kopij inleveren uiterlijk
zondag 19 april vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Donderdag 2 april
Witte Donderdag
19.30 uur in Thesinge
ds. Elzinga uit Ten Boer
Viering Heilig Avondmaal 
Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag 
19.30 uur in Thesinge
Liturgiecommissie
Tom en Inge de Vries (cello en fluit)
Zondag 5 april
Pasen
9.30 uur in Thesinge
ds. mw. Oosting uit Glimmen

Zondag 12 april
9.30 uur in Thesinge
dhr. Dijkstra uit Gasselternijveen-
schemond
Zondag 19 april
9.30 uur in Garmerwolde
ds. Pieterman uit Niekerk
Zondag 26 april
Gezamenlijke dienst 
9.30 uur in Thesinge
mw. Sanne Werkman uit  
Groningen

Zondag 5 april
1e Paasdag
9.30 uur
student N. Cornet
14.30 uur
student N. Cornet
Maandag 6 april
2e Paasdag
9.30 uur
Dienst des Woords
Zondag 12 april
09.30 uur
ds. J. Huisman

16.30 uur
ds. W.C. van Slooten
Zondag 19 april
11.00 uur
ds. J. Oosterbroek
16.30 uur
ds. W.C. van Slooten
Zondag 26 april
11.00 uur
ds. J. Oosterbroek
17.00 uur
ds. J. van Dijken

Behalve scheuren in de muren nu ook scheuren in de 
Groninger bodem? Wie gaat deze scheur repareren? 
(foto Andries Hof)

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 uur: 
inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
-  Thesinge; 17.00 - 22.00 uur: 

Café De Oude School open.
-  Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 

Molenzicht open.
Vrijdag 3 april  
Garmerwolde, dorpshuis de 
Leeuw; vanaf 17.00 uur: dorps-
borrel met Indische dagschotel 
voor € 7,50 , gefrituurde happen 
voor kinderen.
Zaterdag 4 april
Garmerwolde, dorpshuis de 
Leeuw; 19.30 uur: Concert 
ComeOn! Toegang gratis. 
Zie artikel in deze krant.
Vrijdag 10 april
Ten Boer; van 13.00 - 16.00 uur: 
aanleveren snoeihout bij de 
werkplaatsen, Boltweg 1.

Maandag 13 april
Garmerwolde, dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: overleg met de 
gemeente over woonwensen. 
Zie artikel in deze krant.
Vrijdag 17 april
-  Thesinge, Trefpunt; vanaf 19.00 

uur (jeugd) en 20.30 uur: Grand 
Bazaar - zie aankondiging in 
deze krant.

-  Ten Boer; van 13.00 - 16.00 uur: 
aanleveren snoeihout bij de 
werkplaatsen, Boltweg 1.

Maandag 20 april
-  Garmerwolde; van 8.30 - 9.30 

uur: chemokar op de parkeer-
plaats t.o. De Koningsheert.

-  Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw; 20.00 uur: voorjaars-
vergadering Vereniging Dorps-
belangen.

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

Donderdag 23 april
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: koffiemorgen. Ina van Zanten 
verzorgt een diapresentatie over 
haar ervaringen in Nairobi.
Vrijdag 24 april
-  Garmerwolde; van 18.00 - 20.00 

uur: ophalen oud papier.
-  Ten Boer; van 13.00 - 16.00 uur: 

aanleveren snoeihout bij de 
werkplaatsen, Boltweg 1.

Zaterdag 25 april
Thesinge; vanaf 9.00 uur: ophalen 
oud papier.
Maandag 27 april
Nederland; Koningsdag. Voor 
activiteiten in Garmerwolde en 
Thesinge: houd de brievenbus in 
de gaten of kijk op de websites: 
www.garmerwolde.net, 
www.dorpsbelangengarmerwolde.nl 
en www.thesinge.com.

‘De Soos’
De klaverjasavond in maart heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Jan van der Molen 5455
2. Bert Buringa 5421
3. Pia Pops 5098
4. Kees Wierenga 4956

De volgende keer is op dinsdag 14 
april, aanvang 20.00 uur, in dorps-
huis De Leeuw te Garmerwolde. 
Nieuwe kaarters zijn van harte 
 welkom.


