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Eric Elbertsen ‘Into the wild’
In twee maanden honderden kilometers te 
voet door de ongerepte en verlaten vlaktes 
en bergen van Lapland; je moet het maar 
 willen. En je moet het maar kúnnen ook. Eric 
 Elbertsen uit Garmerwolde gaat deze zomer 
in ieder geval deze uitdaging aan, samen met 
zijn vaste wandelpartner en beste vriend Ton 
Brandsen. Sterker nog, het is een reeds lang 
gekoesterde wens van de mannen, waarvoor 
vorig zomer in een tocht door de Italiaanse 
Alpen de eerste vaste plannen werden ge
maakt. De G&T Express was benieuwd naar 
Eric’s bijzondere plannen en sprak hem over 
zijn drijfveren en de verdere achtergrond en 
voorbereiding van deze opmerkelijke tocht. 

Je kunt Eric wel eens hebben zien lopen in de 
omgeving rond Garmerwolde en Thesinge. Hij 
wandelt sowieso veel - het maakt ook onderdeel 
uit van zijn werk - maar de afgelopen maanden 
is de frequentie wat opgeschroefd als training 
voor de aanstaande lange trektocht. Hij loopt nu 
zeker 40 à 50 kilometer per week. Eric is 55 jaar 
en woont samen met Marjan en hun dochters 
Lukla en Rosa sinds 2006 in Garmerwolde. Al 
twintig jaar lang gaat hij elke zomer met Ton een 
aantal weken wandelen en klimmen in de  bergen. 
Komende zomer wordt de tocht echter wat uit-
gebreider en zijn ze een stuk langer dan gebrui-
kelijk gescheiden van hun werk en gezinnen. 
‘De wens om zo’n heel lange tocht te maken 
bestaat al een behoorlijke tijd’, vertelt Eric, ‘We 
zijn dan inderdaad lange tijd verstoken van onze 
gangbare gewoontes en ervaringen in het 
 dagelijks leven. En dat is ook juist een van de 
drijf veren om deze uitdaging aan te gaan. Het is 
zeker niet alleen een uitdaging op fysiek gebied; 
eigenlijk nog meer op mentaal, spiritueel vlak. 
Afgezonderd in de leegte van Lapland, zonder 
de afleidingen van onze westerse beschaving 
en zonder enig contact met andere mensen, en 
dat dan voor zo’n lange tijd: hoe zouden we daar 
mee omgaan? Daar ben ik al jaren benieuwd 
naar.’ 

Ont-dekken, ervaren en voelen
Eric en Ton - ze kennen elkaar al sinds de 
middel bare school - delen deze fascinatie. Op 
de vraag of hij de tocht ook als een zoektocht 
beschouwt antwoordt Eric resoluut: ‘Nee.’ ‘Het is 

zeker niet dat ik op zoek ben naar mezelf of zo; 
het is ook niet bedoeld als een soort van tocht 
naar Santiago de Compostela. Het gaat mij om 
het ontdekken.’ Hij nuanceert zijn antwoord nog 
even: ‘Ont-dekken, met een streepje ertussen; 
daarmee bedoel ik het ‘afpellen’ van alle dek-
lagen van het dagelijkse leven zodat alleen nog 
de pure werkelijkheid overblijft. We nemen bij-
voorbeeld geen GPS of horloge mee. En in de 
zomer in Lapland wordt het nooit donker; je komt 
dus wellicht in een heel ander ritme. Hoe ervaar 
je dan de tijd, in wat voor flow/staat kom je dan? 
Misschien ervaar ik dan wel helemaal niets 
meer dan mijn eigen gedachten, die niets meer 
te maken hebben met beslommeringen van alle-
dag, maar alleen maar met de huidige pure 
 werkelijkheid. Misschien raken gedachten wel 
volledig op de achtergrond. Met twee weken 
 hiken in de Alpen of Pyreneeën bereik je dat 
soort stadia meestal niet of zeer kort, je komt 
vaak toch andere mensen tegen op de route en 
het is ook een te korte tijd - je houdt je dan toch 
wel eens bezig met wat er bijvoorbeeld volgen-
de week op je werk moet gebeuren. Maar met 
deze tocht hoop ik dit soort dingen echter wel te 
ervaren. Het is iets dat mij al jarenlang intrigeert.’ 

Jubileum
Het voornaamste is dus de ultieme fysieke en 
vooral mentale en spirituele uitdaging, maar 
daarnaast zitten er nog meer ideeën achter de 
tocht. ‘Het is ook een jubileumtocht. Het idee 
bestaat eigenlijk al sinds Ton en ik begonnen 
met onze trektochten, en over de jaren bleef het 
ook hangen. Maar zoals met zoveel dingen 
kwam het er nooit echt van. Deze zomer wordt 
ons twintigste jaar, dus die gelegenheid bood 
een uitstekende aanleiding om daden bij de 
woorden te voegen.’ Dat het zo lang heeft ge-
duurd heeft ook een andere reden. ‘De kinderen 
zijn inmiddels allemaal oud genoeg om het een 
tijdje zonder papa uit te houden. Daarom had-
den we het ook uitgesteld.’ Op de vraag wat zijn 
gezin er eigenlijk van vindt dat hij zo lang weg-
blijft zonder mobiel bereik en andere contact-
mogelijkheden antwoordt Eric: ‘Marjan vindt dat 
als je iets graag wilt, je dat moet doen als het 
mogelijk is. Ze zegt ook: ‘Je hebt ’t er al zo lang 
over.’ Een leuk detail is dat Marjan en Eric dit 
jaar na eenentwintig jaar samenzijn in het huwe-
lijksbootje zijn gestapt. De vraag rijst natuurlijk 
of het toevallig is dat het vlak voor deze tocht is. 
Eric antwoordt lachend: ‘Dat we getrouwd zijn 

‘Op weg’ naar Lapland (foto Andries Hof)
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staat los van de Lapland-plannen, maar het 
speelde wel degelijk mee in onze gedachten. Je 
moet natuurlijk wel dingen goed geregeld 
 hebben, mocht er iets gebeuren.’

Uitrusting
Bij zo’n tocht kun je uiteraard risico’s lopen. 
‘Nou, dat valt ook wel mee hoor’, zegt Eric, ‘We 
zijn behoorlijk ervaren in trektochten en goed 
voorbereid en bovendien is het deels een be-
staande route die niet heel erg gevaarlijk lijkt. 
Desalniettemin moet je bijvoorbeeld wel uit-
kijken dat je niet verdwaalt. We hebben geen 
GPS bij ons, maar wel ‘ouderwets’ een kompas 
en kaarten. We zijn in de bergen door de zeer 
dichte mist wel eens verdwaald, waardoor we in 
plaats van 6 uur pas na 12 uur lopen op een plek 
kwamen waar we konden rusten. Dat was geen 
pretje kan ik je zeggen. We zijn toen ook direct 
NKBV-cursussen (Koninklijke Nederlandse 
Klim- en Bergsport Vereniging - red.) gaan vol-
gen over oriënteren, gletsjerlopen en overleven/
surviven.’ Eric vertelt ook over de speciale uit-
rusting die ze meenemen. ‘Ik wil zo licht mogelijk 
bepakt zijn. Mijn rugzak is alles bij elkaar (dus 
inclusief tent en eten) 12 kilo. Ik loop bijvoor-
beeld ook niet op reguliere bergschoenen, maar 
heb speciale schoenen uit Engeland laten over-
komen, zogenaamde ‘Inov8 trailrunners’. Ze 
wegen minder dan 300 gram maar zijn perfect 
voor dit soort tochten. Ik heb twee paar gekocht, 
zodat als er een paar nat is ik het andere paar 
aan kan doen. Het zijn ook speciale snel-
drogende schoenen. Een paar moet ongeveer 
500 kilometer meegaan, volgens de producent 
in ieder geval.’ 
Qua eten en drinken wordt het ook een uit-
daging. ‘Onderweg doen we wel een aantal hut-
ten aan met een soort provisiekast die eens in 
de zoveel tijd wordt bevoorraad, maar in principe 
moeten we steeds voor minimaal een week aan 
voedsel meenemen. Waarschijnlijk wordt het die 
twee maanden wel erg weinig verse groente, 
maar goed, daar staat het Scandinavisch eten 
sowieso niet om bekend.’ Eric vertelt ook dat hij 
ervaring heeft met periodes van vasten, wat in 
dit geval goed kan uitkomen. Eens per jaar gaat 
hij op retraite om zich weer bewust te worden 
wat voedsel doet met zijn lichaam en geest. 

‘Vasten reinigt het lichaam, niet alleen qua spijs-
verteringsstelsel, maar ook in emotionele zin. 
Zo’n periode leert je om beter te luisteren naar 
je lichaam en meer te voelen in plaats van te 
denken. Ik zie het zo: veel van ons denken is 
onnodig energievretend. Ondanks het feit dat ik 
dan een week niet heb gegeten ben ik altijd veel 
sensitiever en helderder in mijn hoofd, en heb ik 
ook verrassend veel energie. Dat komt ook om-
dat je lichaam dan helemaal geen energie meer 
verspilt aan verwerken van voedsel en aan den-
ken. Hersenactiviteit kost per slot van rekening 
ook gewoon energie.’

De tocht
Hoe gaat de tocht er eigenlijk precies uitzien? 
‘We beginnen boven de poolcirkel in Zweden, in 
het plaatsje genaamd Kvikjokk om precies te 
zijn. Om daar te komen vliegen we op Stock-
holm, om vervolgens zestien uur met de trein 
noordelijk te reizen, daarna vier uur met de bus 
en tot slot anderhalf uur met de boot. Vanuit 
Kvikjokk gaan we via het Zweedse en Finse deel 
van Lapland en we eindigen in Noorwegen; in 
totaal gaan we tussen de 800 en 1000 kilometer 
te voet afleggen. Het hoogste punt is 2300 
 meter, dus dat valt wel mee. We lopen ongeveer 
vijfentwintig kilometer op een dag en natuurlijk 
hebben we voldoende rustdagen ingepland. Ik 
ben ook wel benieuwd wat er gebeurt als een 
van ons een blessure krijgt. Dan doe je helemaal 
niets meer, niet eens lopen (laat staan lezen of 
tv kijken), dus je bent dan gedwongen tot ook 
echt nietsdoen. Ik ben nieuwsgierig naar welke 
ervaring ik opdoe bij het wellicht dagenlang  
een-beetje-in-de-lucht-staren.’ 
Naast dit alles hoopt Eric zijn ervaringen ook te 
kunnen gebruiken voor zijn werk. Met zijn bedrijf 
geeft hij trainingen in persoonlijke ontwikkeling 
en leiderschap (al dan niet ‘in company’) en als 
zodanig fungeert hij ook als wandelcoach en 
doet mindfullness-wandelingen in stilte. Voor 
meer informatie, zie de website: www.erasmus-
training.nl. Met de tocht wil hij ook uitzoeken of 
het een mogelijke trainingsvorm kan zijn die hij 
kan toepassen op zijn cliënten. ‘Maar voordat ik 
anderen iets ga ‘aandoen’ moet ik het natuurlijk 
wel eerst zelf meemaken. Het zou in ieder  
geval geweldig zijn als ik mijn ervaringen kan   

gebruiken om andere mensen verder te helpen.’ 
Eric is op dit moment nog volop in de voorberei-
ding en maakt flink wat wandeluren. Na de  zomer 
zullen we gaan zien hoe het Eric ‘verlopen’ is. 

Harjo de Poel

Toneelvereniging V.I.O.D. 
Thesinge 
V.I.O.D. bestaat bijna 78 jaar; dat is in deze tijd 
een hele prestatie. Toch loopt het niet zoals we 
graag willen; een gedeelte van onze spelers - 
we zijn bijna allemaal 55 plussers - wil eigenlijk 
wel stoppen maar we willen wel dat de club blijft 
doorgaan. Daarom zoeken we nieuwe toneel-
spelers; jong(er)e, enthousiaste, liefst een beet-
je Groningssprekende mensen die de volgende 
generatie worden van onze toneelvereniging 
Voorts Is Ons Doel. 
Mocht je interesse hebben, meld je dan aan bij 
onze secretaris Roelie Dijkema of stuur een mail 
naar meulstra@planet.nl

Eric Elbertsen (foto Andries Hof)
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Twee jaar geleden las Mathieu Lam bij toeval 
op internet over de organisatie van een fiets
tocht voor het goede doel. Als enthousiast 
fietser voelde hij zich direct aangesproken 
door de organisatie van ‘Tour for life’. Deze 
fietstocht start op 30 augustus in Noord
Italië en komt acht dagen later aan de finish 
in Rotterdam. Er is dan bijna 1400 kilometer 
afgelegd! Het goede doel is de Daniël den 
Hoed Stichting in Rotterdam waar het geld 
ten goede komt aan onderzoek en behandel
methoden voor kankerpatiënten. Dit goede 
doel sprak Mathieu erg aan naast de uitda
ging van een flinke sportieve prestatie. 

Boer for life 
Mathieu traint de laatste jaren steeds intensie-
ver. Naast zijn werk als boer op zijn bedrijf aan 
de Bovenrijgeweg in Thesinge vindt hij tijd om te 
fietsen met zijn tourclub ‘Het Trapstel’ in de stad 
Groningen. ‘Al fietsend heb je vaak leuke 
 gesprekken en doe je nieuwe contacten op. 
 Niemand in de club werkt in de agrarische sec-
tor. Opeens kreeg ik het idee om de Tour for life 
samen met vakgenoten te doen. Via sociale 
 media ging ik op zoek naar andere boeren die 
ook fietsen als hobby hebben. Dat is gelukt en 
nu hebben we een team van zeven fietsers en 
vijf man begeleiding! Rond de jaarwisseling was 
de groep compleet en hebben we ons inge-
schreven als het team: ‘Boer for life’. De Tour for 
Life wordt nu voor de zevende keer georgani-
seerd. De spelregels zijn heel duidelijk. Elke 
renner betaalt € 450 inschrijfgeld en zorgt daar-
naast zelf dat er minimaal € 2500 aan sponsor-
geld voor het goede doel bijkomt. Het vinden 
van sponsoren was nog een lastige klus. Maar 
het bedrag maal zeven komt er zeker ver vóór 
de sluitingsdatum op 1 augustus. De reis- en 
verblijfkosten zijn voor rekening van de renners 
en vrijwilligers zelf. Het ingelegde bedrag mag 

Mathieu Lam fietst voor het goede doel
alleen gedoneerd worden als de tocht door de 
renner wordt uitgereden. De lat ligt dus behoor-
lijk hoog’, vertelt Mathieu. 

Trainingsschema 
De hele winter heeft Mathieu veel kilometers 
gemaakt op de fiets. Daarbij heeft hij kracht-
training gedaan en is twee keer per week aan de 
bak in de sportschool waar hij ook op de spin-
ningfiets zit. In de route van de Tour for life zitten 
de klassiekers zoals de Col de la Madeleine en 
de Col du Galibier in de Franse Alpen. Daarna 
de Grand Ballon in de Vogezen en de Redoute 
in de Ardennen. Al deze bergen en heuvels heeft 
Mathieu nog niet gefietst maar wel heeft hij de 
Mont Ventoux beklommen. Die valt toch wel te 

vergelijken met de lange en zware Col du Gali-
bier en dus heeft Mathieu enige ervaring. Ook 
heeft hij vier of vijf keer meegedaan aan de Ride 
for the Roses, een al achttien keer georgani-
seerde fietstocht in de strijd tegen kanker. Maar 
hoe het zal zijn om van zondag tot zondag te 
fietsen en ’s nachts ergens onderweg low bud-
get te slapen is voor hem nog de vraag. Ook de 
logistiek moet goed georganiseerd worden. 
Connie, de vrouw van Mathieu, en zijn dochter 
Marjolein gaan mee als begeleiders. Zij zullen 
met nog drie anderen zorgen voor eten en drin-
ken en slaapplekken op campings. Als u nog 
meer wilt weten over dit evenement of als u een 
donatie wilt doen, kijk dan op www.tourforlife.nl/
boer-for-life. In september doen we in de G&T 
verslag van dit evenement. 

Truus Top

Mathieu met zijn vrouw Connie en dochter Marjolein (foto Mareen Becking)

Zangavond
Op zaterdag 4 april werd in dorpshuis De Leeuw 
te Garmerwolde ComeOn! georganiseerd met 
De Rijdende Popschool en het Gemengd 
 Mannenkoor. Oud en jong zongen samen en 
maakten gezamenlijk muziek om zo van elkaar 
te leren en met elkaar te communiceren. En 
daar hebben ze aan weerszijden veel lol in 
 gehad. Het was een zeer gezellige avond. Het is 
een internationaal gebeuren en wordt in meer-
dere Europese landen gedaan.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Oud en jong hadden samen lol met muziek 
maken (Sieb-Klaas Iwema)
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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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Nog maar een paar nachtjes slapen voor de 
feestweek 2015 in Thesinge. De organise
rende stratenteams in Thesinge zijn druk om 
de puntjes op de i te zetten. Het programma 
staat inmiddels vast en belooft weer veel 
goeds. In het kort de verschillende activitei
ten per dag:

Maandag 4 mei; Dodenherdenking 
Van 11.00 - 15.00 uur activiteiten voor de kinde-
ren uit Thesinge. 
’s Avonds om 19.15 uur verzamelen in de feest-
tent voor een herdenking met verhalen, gedich-
ten en zang door het Taisner gelegenheidskoor. 
Aansluitend een kranslegging en 2 minuten 
stilte bij het monument.

Dinsdag 5 mei; Boerenbrunch en 
Ein Verrückte Abend
Vanaf 11.00 uur serveert de Lageweg een ex-
clusieve boerenbrunch met tal van activiteiten 
voor jong en oud. Tevens zal een deskundige jury 
de winnaar van ‘Heel Thesinge bakt’ aanwijzen.
Vanaf 18.30 uur gaat het los met Ein Verrückte 
Abend. Eerst voor de jeugd en vanaf 20.00 uur 
voor jong en oud met de voetjes van de vloer in 
je meest verrückte outfit.

Woensdag 6 mei; Repaircafé
Maak van iets ouds iets nieuws. Precies het 
thema van de feestweek. De G.N. Schutterlaan 
nodigt heel Thesinge vanaf 14.00 uur uit in het 
Repair-café om oude of kapotte spullen nieuw 
leven in te blazen. Terwijl u lekker bezig bent 
kunt u genieten van live muziek. De avond wordt 
besloten met een filmvoorstelling.

Wat is het verschil tussen het oude  Thesinge 
en het nieuwe? Volgt het dorp de snelle ver
anderingen van onze tijd, die van steden 
een altijd open bouwput maken? Of deint 
het  onveranderlijk mee op het ritme van 
de  seizoenen? Dat soort dingen kun je je 
afvragen bij de fototentoonstelling in de 
feestweek van Thesinge: ‘Oude foto’s in hun 
nieuwe omgeving’. De expositie duurt de 
hele feestweek.

De ene helft van de foto’s wordt in de buitenlucht 
getoond. Ze staan zoveel mogelijk opgesteld op 
de plek waar de fotografen ze ooit, lang of wat 
minder lang geleden, hebben genomen; op vele 
plaatsen in het dorp en langs het Thesinger-
maar. Hierdoor is goed te zien wat er allemaal is 
veranderd en wat er gelijk is gebleven.
Voor zover bekend zijn de meeste foto’s door 
amateurs gemaakt. Ze zijn afkomstig uit de foto-
boeken, bureauladen en zolderkamers van 
 Thesingers en oud-Thesingers. Een deel van de 
foto’s is ooit als ansichtkaart verspreid of 
 getoond bij een eerdere expositie en zal bij som-
mige mensen bekend zijn.

Feestweek Thesinge van 4 tot en met 9 mei
Donderdag 7 mei; Speur en puzzeldag
’s Middags vanaf 14.00 uur gaan de kinderen uit 
Thesinge met een speurtocht en een zeepkis-
trace door het dorp. 
’s Avonds om 19.00 uur mogen de volwassenen 
puzzelen, zingen en meedoen aan een echte 
pubquiz. 

Vrijdag 8 mei; Dansen in Thesinge
Vanaf 14.00 uur een dance-workshop voor de 
kinderen en ’s avonds een echte danswedstrijd. 
Eerst om 19.00 uur voor de kinderen en vanaf 
21.00 uur voor de volwassenen. ‘So you think 
you can dance?’

Zaterdag 9 mei; Slotdag feestweek
Slotdag van de feestweek. 
’s Morgens gezamenlijk koffie drinken in de 
feesttent. 
In de middag vanaf 14.00 uur een vossenjacht 
voor jong en oud en precies om 20.00 uur de 
grote afsluiter van het feest met de band Ten 
Speed en een heel bijzondere dresscode.

Voor alle activiteiten van de feestweek geldt: 
toegang alleen met passe-partout of losse 
 entree kaart.

Fototentoonstelling in de feestweek 
Oude foto’s in hun nieuwe omgeving

Op de buiten tentoongestelde foto’s gaat de 
meeste aandacht uit naar de gebouwen en de 
omgeving. De zeldzame mensen erop vervullen 
een bijrol. Dat geldt niet voor de andere helft van 
de geëxposeerde foto’s. Daarop staan de men-
sen centraal, degenen die alle veranderingen 
voor hun ogen zagen gebeuren, en die ze heb-
ben helpen voltrekken. Dit deel van de expositie 
is in het dorpshuis Trefpunt.
Als de tentoonstelling slaagt, zal op termijn wor-
den geprobeerd voor het deel van de expositie 
in de buitenlucht een definitievere vorm te 
 vinden. Daarom nodigen de makers van de 
 tentoonstelling iedereen uit om te reageren. 
Want misschien weet u meer te vertellen over 
wat er op een foto te zien is. Of bent u in het 
bezit van een origineel van een foto, of van 
 andere, betere foto’s. Foto’s, reacties, verhalen 
en herinneringen zijn dus van harte welkom. 
Stuur een mailtje naar 
fototentoonstellingthesinge@gmail.com.
Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met 
Janna Hofstede, tel. 050 302 2475, of 
Edzard Krol, tel. 050 302 1080.

Bedankt
Wij willen iedereen die op wat voor manier 
ook meegeleefd heeft tijdens de ziekte van 
Kees, heel erg bedanken. Deze belangstel-
ling heeft ons goed gedaan. 
Super!

Groeten, Kees en Heina van Zanten

De dames zijn het niet eens met 
de heren! (Of is de biologische 
kennis van de redactie hier 
ontoereikend?) Hoe dan ook: 
de lente is begonnen! 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Begin april waren er allerlei activiteiten omtrent 
het baggeren en het slibdepot in Garmerwolde. 
Zo heeft Verboon Maasland een overslagplek 
aan het eind van de Oude Rijksweg gemaakt en 
zijn de Susanna I en II daar te water gelaten. Dit 
zijn cutterzuigers met zwenkladders; deze 
 zetten zich vast door middel van vier spuds 
( potten). De zuigers met de spullen er om heen 
zien er spik en span (als nieuw) uit. Na de pers-/
vervoerpijpen (persleiding) voor het slib begint 
een zuiger bij Rollen/Bronssluis en de ander 
gaat richting Ten Post (baggeren begin je altijd 
stroomopwaarts.) 
Bij de Oostersluis in de stad is men inmiddels 
begonnen. Dit B-slib wordt per kraan en kleine 
duwbakjes gebaggerd, vlakbij de ringweg (zon-
der morsen) in vrachtauto’s gedaan en gestort 

Baggerdepot Garmerwolde
bij een stortplaats. Dit gaat door tot aan de 
Bronssluis. 
Men is ondertussen ook gestart met het slib depot 
en maakt dijken van de aangevoerde grond (zie 
G&T sept. 2014), aangevuld met  locale teel-
aarde. Deze gaat tot de stenen  drainage die op 
ongeveer 30 à 40 cm diepte ligt en vroeger veel 
met de hand werd gelegd. De dijken worden 2 à 
3 meter hoog en breed (de voet) en ingezaaid 
met gras. Er worden meerdere opvangcom-
partimenten gemaakt; dit doen ze met groot 
materieel: rupskranen, bulldozer, knikdumpers, 
enz. Ondanks de rijpaden komt er ook weleens 
eentje vast te zitten in de zachte grond. Het slib 
komt eerst in een van de twee voorbezink-
compartimenten; via een overloopsysteem 
stroomt het overtollige water in het nabezink-

compartiment. Dit water zou zodanig schoon 
zijn dat na bezinking van de laatste kleine slib-
deeltjes het overgebleven water weer naar het 
Damsterdiep kan. 
In de opvangcompartimenten leggen ze op een 
diepte van ongeveer 60 cm drainage aan (de 
diameter met omhulsel is ongeveer 21 cm) en 
dekken dit af met scherp zand. Deze wordt pas 
gebruikt als men klaar is met het baggeren; zo 
kan het water vlotter worden afgevoerd en het 
slib indrogen.
Het baggerwerk duurt van ongeveer 1 april tot 
eind oktober. In totaal wordt er deze eerste keer 
zo’n 165.000 kuub uitgebaggerd. Verboon huurt 
onderaannemers in voor klussen.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Groot materieel werd ingezet bij de start van het slibdepot 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

De cutterzuiger
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Tijdens de gezellige 
Grand Bazaar in 
Thesinge konden 
onder andere dingen 
worden geraden, 
bijvoorbeeld hoe 
zwaar de rollade was 
(foto Joost van 
den Berg)
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‘Stoeven mit meziek’
De lente is gearriveerd! Je kunt het onder 
andere merken aan het toenemende aantal 
hardlopers dat zich op de fiets en wandel
paden rond Garmerwolde en Thesinge 
 begeeft. Een aantal van onze dorpsgenoten 
doet dat hardlopen met een zeker sportief 
doel voor ogen. Menig loper traint zelfs voor 
een race, bijvoorbeeld voor de Taisner 
Dörpsrun, 4mijl of soms zelfs een marathon 
in een van de wereldsteden. En dan is vroeg 
beginnen met trainen een goed idee. Vaak 
draagt men dan dopjes in hun oren waarover 
muziek klinkt. Waarom eigenlijk? Heeft het 
nut om te rennen op muziek? Waarom ver
kiezen velen tijdens het rennen de koptele
foon boven het fluiten van de vogeltjes en 
andere omgevingsgeluiden? Hieronder volgt 
een aantal ‘schappelijke weetjes’ en tips die 
onze lokale hardlopers wellicht in hun voor
deel kunnen gebruiken.

Twee aspecten
Veel mensen vinden muziek plezierig en fijner 
dan stilte, helemaal bij wat langdurigere activi-
teiten zoals hardlopen. In het geval van hard-
lopen zou de prestatie zelfs positief beïnvloed 
kunnen worden door muziek. Twee aspecten 
zijn daarbij het meest belangrijk, namelijk de 
motiverende kracht en het ritme van de muziek. 
Van het ene nummer gaat meer opzwepende, 
motiverende werking uit dan het andere.  
Een schoolvoorbeeld is: ‘Eye of the tiger’ van 
 Survivor. Bij dit nummer krijgen velen (voorname-
lijk 40-plussers) de associatie met Rocky, de 
bokser (gespeeld door Sylvester Stallone) die 
rennend door de straten van Philadelphia hard 
werkt om in vorm te geraken. Het nadeel aan dat 
nummer is echter dat het voor hardlopen veel te 
traag is. Het is namelijk ook van belang dat het 
ritme van de muziek goed is afgestemd op het 
tempo waarop je bij voorkeur rent. ‘Eye of the 
tiger’ heeft een tempo van 109 beats-per-minute 
(BPM), terwijl het beentempo bij het hardlopen 
tussen de 150-190 BPM ligt (bij echte toplopers 
vaak zelfs nog iets hoger). Dat beentempo is 
afhankelijk van loopsnelheid (bij rustig joggen 
ligt het beentempo veelal een stuk lager), been-
lengte, fitheid, niveau en andere dingen. 

Synchroniseren
Waarom is dit van belang? Wel, mensen - maar 
ook dieren - hebben namelijk een onbewuste 
neiging tot synchroniseren. Als we een ritmisch 
liedje horen tappen of knikken we vaak automa-
tisch mee. Deze neiging tot synchroniseren heet 
het entrainment effect. Het voordeel voor hard-
lopen is nu dat als je entraint met de beat van de 
muziek dat je dan in een constantere, meer 
regel matige cadans loopt. En dat kost minder 
energie. Kanttekening: het werkt alleen als het 
tempo van rennen en van de muziek niet te ver 
van elkaar vandaan liggen. Wil je net iets sneller 
lopen, dan kun je dus ook naar nummers luiste-
ren die nét een fractie hogere BPM hebben. 
Hardloopkampioen Haile Gebrselassie wist hier 
al van af toen hij in 1998 in Birmingham de twee-
duizend meter liep. Op zijn verzoek schalde ‘I’m 
a Scatman’ van Scatman John door de speakers 
(op repeat), wat hem hielp een nieuw wereld-
record te vestigen. Opvallend is dat het loop-
tempo dat hij had in die race (rond 204 BPM) 
veel hoger lag dan het tempo van het liedje. 
Deze ligt echter precies tweederde lager, name-
lijk op 136 BPM, dus Gebrselassie liep in een 
perfecte 2:3 ‘jazzy’ temporelatie ten opzichte 
van de muziek. Waarom heeft Gebrselassie dan 
niet een nummer gekozen dat één-op-één paste 
qua tempo? Waarschijnlijk vond hij Scatman 
gewoonweg een leuk en opzwepend liedje. Ik-
zelf zou denk ik alleen maar geïrriteerd raken als 
ik de hele tijd Scatman zou horen, wat al weer 
aangeeft dat de muziek waarop je loopt wel 
moti verend moet zijn en op zijn minst in ‘jouw 
genre’ moet liggen. 

Ander ritme
Toch lijkt passende muziek niet per se voor ie-
dere hardloper te werken. Professionele lopers 
rennen vaak liever zonder muziek en in officiële 
wedstrijden is het ook niet toegestaan om oor-
tjes in te hebben. Vaak focussen lopers dan op 
andere ritmes zoals het geluid van hun eigen 
voetstappen of het ritme van de ademhaling of 
hartslag: ‘synchroniseren met jezelf’. Een vaste 
relatie tussen ademhaling en loopritme is ook 
energetisch voordelig, is uit experimenten 
 gebleken. Veel lopers doen dit al vanzelf en 
 onbewust.

Moderne tijden
Verder bestaan er allerhande apps voor de 
smartphone die gebruikt kunnen worden tijdens 
het hardlopen. De bekendste is waarschijnlijk 
‘Hardlopen met Evy’ waar een instructrice met 
aangename Vlaamse tongval je aanwijzingen 
geeft en aanmoedigt om door te lopen, gecom-
bineerd met muziek. Deze app is immens popu-
lair onder beginnende lopers. Al met al geen raar 
idee dus, die oortjes en koptelefoons tijdens het 
hardlopen. Zorg er in ieder geval voor dat als je 
muziek luistert tijdens het lopen deze motive-
rend en opzwepend is én een tempo heeft dat 
op (of nét iets boven) jouw beentempo ligt. Er 
zijn zelfs apps die het tempo van de muziek 
 automatisch versneld of vertraagd kunnen af-
spelen, afgestemd op het tempo dat je op dat 
moment loopt (tip!). Eens kijken of dit alles 
vruchten gaat afwerpen tijdens de Taisner 
Dörpsrun dit jaar. 

Harjo de Poel

Harjo de Poel test een hardloop-app met muziek 
uit (foto Marja Wijnand - de Poel)

Hier zaten geen 
zeven kikkertjes in 
een boerensloot maar 
tien(!) in een vijver 
van 1,5 bij 1,5 meter. 
Knusjes bij elkaar; 
een mooi plaatje in 
het voorjaarszonnetje 
(foto Yvonne 
Schouteten)
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Veertig jaar Garmer & Thesinger Express
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 

met zoveel plezier wordt gelezen. Om dit jubileum te vieren, gaan we in 
vier jubileumnummers terug in de tijd. In ieder nummer besteden we 
aandacht aan de nieuwtjes en de gebeurtenissen in beide dorpen uit 
tien jaargangen, verdeeld over de periodes 1975 - 1985, 1984 - 1995, 
1995 - 2005 en 2005 - 2015.
U kunt alle (473!) afleveringen zelf nog eens nalezen op www.gentex-
press.nl/archief. Kies daar een jaar en een maand en geniet…

De Garmer & Thesinger Express van 1984 - 1995
De tachtiger en negentiger jaren van de vori
ge eeuw worden gekenmerkt door de eerste 
grote economische crisis sinds de dertiger 
jaren en vormden naar nu blijkt de opmaat 
naar de financiële ellende die de westerse 
wereld nu teistert. Maar er was ook de aan
zet tot onrust en escalatie in het Midden
Oosten. Waarbij er tussen die twee nog een 
samenhang is: aardolie.

Door toedoen van Reagan (USA) en Thatcher 
(Groot Brittannië) werd het neoliberalisme de mo-
tor voor grootscheepse deregulering van de fi-
nanciële sector en het uitkleden van overheden.
Met als gevolg - tot aan de dag van vandaag - 
dat de gewone man opdraait voor een mateloze 
verrijking van een kleine elite. Alles wat los- en 
vastzat werd toen geprivatiseerd, de gebruikers 
zaten en zitten met de ellende.
Je zou dus verwachten dat hierover iets te vin-
den is in de artikelen in de G&T’s uit die tijd: over 
achteruitgang (bezuinigingen, massale werke-
loosheid), oorlogsdreiging of milieu- en energie-
maatregelen. Wat was hiervan in onze dorpen te 
merken? Schikte men zich? Was er protest? 
Gingen er voorzieningen verloren? Veranderde 
de politiek? In ieder geval verdwenen met het 
Oostblok de communisten, ook uit de Groningse 
politiek.

Brug of dam
Om met positieve dingen te beginnen, al gauw 
vallen artikelen op over het milieubehoud, dat in 
deze tijd handen en voeten krijgt: een oproep 
voor ‘Aktie Tankslag’. De gemeente roept de 
mensen op om hun oude olietanks te laten leeg-
zuigen voordat ze gaan lekken. Ze ontvangen 
zelfs een vergoeding voor de olie.
We lezen dat de Til in Thesinge zowat op instor-
ten staat en vervangen dreigt te worden door 
een (veel goedkopere) dam. Willem Zijlema 
(Schutterlaan 7) maakt zich sterk voor een 
 nieuwe brug. Met succes, voor de lieve som van 
fl. 450.000 wordt hij aanbesteed en in mei ’86 
wordt met het werk begonnen. De klus duurt een 
half jaar en enkele gedupeerden (grondverzet-
ter Groothoff, mechanicus Oudman, winkel-
wagenmenner Mollema) klagen. En de gebroe-
ders Jansen tuffen met hun auto dwars door de 
Klunder naar hun land achter Pabbemeras, boer 
Dolfijn vindt dat goed. De ‘brommerjeugd’ jaagt 
onderwijl veelvuldig over ’t Klapje heen en weer 
en dat leidt weer tot enige ergernis. Het duurt 
allemaal langer dan gepland - tot na de bouwvak 
- maar een hoerabericht over dat hij eindelijk 
klaar is vind ik niet…

Brillen en baarden
Een dik dozijn afleveringen ‘Planten in onze om-
geving’ behandelen uitputtend de ins en outs 
van het onderwerp; in juli 1984 haalt de elfde 
aflevering zelfs de voorpagina.
Op foto’s hebben alle mensen enorme brillen op 
en hebben mannen van onder de vijftig onver-
kort lang haar en heel vaak een baard.
De jeugd van tegenwoordig (nou ja toen) roert 
zich. In verband met het ‘Jongerenjaar’ 1985 

wordt over vele pagina’s uitgebreid aandacht 
besteed aan hun ‘vrede en onvrede’. Een stel 
Thesinger tieners (ze zijn nu rond de 45…) ver-
tellen over hun honk (het fietsenhok van het 
Trefpunt) en dat ze iets beters willen, wat ze 
 later willen worden en dat ze behoorlijk bang zijn 
voor een kernoorlog. Ze zijn wel begaan met 
honger en leed in de wereld maar niet zo politiek 
geïnteresseerd. Wel moet de Centrumpartij (de 
PVV van toen) het ontgelden. Ze gaan stappen 
in Bedum (Fame) en Harkstede (Skopje), liever 
niet in de stad want daar is zoveel rottigheid en 
het is zo’n eind fietsen. Ze denken dat het in de 
stad wel vrijer is, dat er in een dorp meer op je 
wordt gelet, maar willen niet weg en vermaken 
zich best.
Er wordt in deze jaren vaak verslag gedaan van 
ijspret en schaatsen, er zijn twee Elfstedentoch-
ten op rij (’85 en ’86). In juni 1986 komen er 
 Polen op bezoek in Garmerwolde, een teken dat 
de Koude Oorlog aan het ontdooien is. Het zijn 
de gastgezinnen van reislustige Garmerwolder 
volksdansers, die nu een tegenbezoek brengen.

Navelstaren
Uit een enquête die de G&T begin ’85 houdt 
blijkt dat de abonnees meer over geschiedenis 
en meer over de lokale politiek willen lezen. Aan 
die eerste wens wordt prompt voldaan met zelfs 
een thriller over een in Thesinge in 1581 ge-
stolen kloosterzegel. Later volgen ook redelijk 
wat berichten en interviews rond de gemeente-
politiek.
Het kinderhoekje wordt opgeheven wegens te 
weinig inbreng en de redactie verzucht dat ze 
niet alle verenigingsplannen en -aankondigin-
gen kan bijhouden; volgt een oproep aan de 
verenigingen om actiever aan te leveren - eentje 
die tot vandaag actueel is!
De redactie, pardon redaktie, doet ook aan 
navel staren: een hoofdartikel (oktober ’85) gaat 
vele pagina’s lang in op hoe de krant tot stand 
komt. Dat blijkt bloedstollend ingewikkeld, met 
eerst enorm veel tikwerk en dan veel heen en 
weer gezeul van geplakte bladen die weer op-
nieuw en nog eens opnieuw geplakt worden tot 
ze netjes genoeg zijn om gefilmd te worden voor 
de drukpers. Ergens in het proces duikt bij de 
drukker wel een computer op waar met veel res-
pect over wordt gesproken. Alleen blijkt de arme 
ziel die daaraan werkt wederom alle tekst te 
moeten overtikken! Opgeslagen op floppy disks, 
dat dan weer wel. Overigens was het ‘plakken’ 
erg in trek omdat het zo leuk was.De Til in 1986: ‘De bus kon er niet over!’ Computer(?) 1986
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Je vraagt je af of er in deze tijd nog mensen voor 
te porren zouden zijn. Had men toen een onbe-
perkte voorraad gemeenschapszin, of waren ze 
werkloos? Of gewoon nog niet zo druk zoals wij 
tegenwoordig zijn, met alles en niets? 
Over werkloos gesproken: tot nog toe geen spoor 
van protesten of klachten over bezuinigingen.
In augustus 1987 stuiten we op de feestelijke 
uitgave ter gelegenheid van het aanstaande 
tienjarig jubileum van de G&T. Die krant bestaat 
bijna geheel uit knipsels van de eerste tien jaar. 
Een lui maandje voor de redactie (herstel, re-
daktie). Waarom men de eerste tweeënhalf jaar 
uitsluit (de krant begon tenslotte in maart 1975) 
wordt niet helemaal duidelijk.
Geestig ook is te lezen dat Aly Pepping (The-
singe) in een interview in de krant van oktober 
1990 over haar toekomst zegt: ‘Als het aan mij 
ligt zou de G&T er in de toekomst anders uit 
moeten zien. Ik vind hem leuk om te lezen maar 
het ziet er niet spannend uit, eerder saai.’ De 
interviewster, Joanne van der Meulen, besluit 
met: ‘Wie weet…’ Aly doet sinds april 2012 de 
opmaak van de Garmer & Thesinger Express 
dus hier is een droom uitgekomen...

Vernieuwingen
Al in 1986 verschijnt er een computer in de 
krant. We zien iets wat op een printer lijkt met 
ernaast een soort dikke rekenmachine. Het 
droge onderschrift luidt: ‘Computer’.
In dat jaar begint Garmerwolde aan het project 
Dorpshuis dat in en aan De Leeuw moet worden 
gerealiseerd. Er worden activiteiten op touw ge-
zet om geld in te zamelen.
Met de kerst ’86 en ’87 zijn de kranten gedeelte-
lijk groen. In dat laatste nummer is het thema 
‘Vluchtelingen zijn ook mensen (aander luu bin 
ook luu)’. Is er wel iets veranderd in die dertig 
jaar?
In deze tijd levert de (tot op de dag van vandaag 
voortdurende) warrige aanpak van verkeers-
remmende maatregelen op de G.N. Schutter-
laan in Thesinge veel klachten en gemor op.
Intrigerend is het verhaal in de novemberkrant 
van 1987 over een grondkunstproject aan de 
Lageweg. Albert Hazenberg graaft daar, op nr. 

29, gekke kuilen in de klei. Je kunt erdoorheen 
kruipen maar dan zit je wel onder de bragel.
Eind ’89 worden er veel vraagtekens gezet bij of 
‘de kabel’ er nu wel of niet gaat komen. Som-
migen experimenteren met een schotel en 
 kunnen voor die tijd exotische zenders zien zo-
als Veronique, MTV en Eurosport. Wel een hoop 
gedoe met decoders.
In maart ’91 is het nog steeds niet duidelijk; er 
wordt gesteggeld over de kosten maar de lezers 
worden wel lekker gemaakt met mogelijk 
 heden - naast TV - als live gemeente raads-
vergaderingen, alarmsystemen en regionale TV. 
In augustus wordt er eindelijk gegraven en begin 
1992 adverteert iemand met het verwijderen van 
anten nes van het dak, voor fl. 47,50.
Gegraven wordt er ook in Garmerwolde, begin 
1989: men speurt naar onontplofte bommen uit 
de Tweede Wereldoorlog.
Over die oorlog wordt in april 1995 een hele 
krant volgeschreven. Vijftig jaar bevrijding wordt 
gevierd met een prachtige G&T op groot for-
maat, op echt krantenpapier en in een veertiger-
jarenopmaak en dito lettertype. Twintig pagina’s 
met veel oude foto’s. Een waar kunstwerk.

Aktie!
En jawel, daar komen we dan wat opstandigheid 
tegen. Peter Heidema wordt in april 1988 gepor-
tretteerd als ‘Een aktievoerder uit roeping’. Hij 
komt op voor de bejaarden ‘die geen advocaten 
kunnen betalen en niet met spandoeken de 
straat op kunnen’.
Er dreigt fors te worden gesneden in het aantal 
plekken in bejaardenhuizen (zo mocht je verzor-
gingshuizen toen nog noemen) en bij een eer-
dere bezuinigingsronde was Groningen er extra 
bekaaid vanaf gekomen. De ‘akties’ zijn stevig: 
protest op het Binnenhof en zelfs een bezetting 
van het Provinciehuis. Ook toen al: personeels-
tekort, bejaarden die dagen in een vuile om-
geving liggen, geen tijd voor activiteiten of zelfs 
maar een praatje. Ook een van nu bekend ge-
luid: is het wel een bezuiniging als verzorgenden 
in de WW komen en verwaarloosde oudjes 
 vaker ziek zijn dan goedverzorgde blije bejaar-
den? In juni dat jaar beklaagt Peter Heidema 

zich, na een bezoek aan de behandeling van 
‘zijn zaak’ in de Tweede Kamer: ‘Lubbers en Ru-
ding regeren met harde hand… de vinger op de 
knip’.
Begin ’89 bieden leerlingen van de basisscholen 
de burgemeester een petitie aan tegen de be-
zuinigingsplannen in het onderwijs. Later dat 
jaar signaleert Hans van den Berg uit Thesinge 
afbraakbeleid door bezuinigingen op de sport-
voorzieningen.
De opkomende bewustwording van ongelijkheid 
in de wereld blijkt uit een serie ‘Wereldwinkel-
berichten’ door Aly Pepping.
De decemberkrant van 1989 is helemaal groen, 
letterlijk en figuurlijk: milieubewust is het thema. 
De noodkreet luidt: ‘Ze moeten er wat aan doen, 
het kan niet langer zo!
Begin jaren negentig lezen we opmerkelijk vaak 
over projecten rond vluchtelingen. Ze komen uit 
wisselende brandhaarden en hongersnood-
gebieden. Er wordt aandacht voor gevraagd en 
er worden activiteiten zoals geld ophalen en 
 directe hulp en opvang georganiseerd. Ook op 
dat gebied is er dus weinig veranderd…

En die crisis?
Ja, wat hebben we nu terug kunnen vinden van 
de crisis en de bezuinigingen? Eigenlijk weinig. 
Er komt wel een tijdsbeeld boven van inzet voor 
mensen die het minder hebben en een opko-
mend milieubewustzijn. Het woord ‘aktie’ valt af 
en toe, maar verder ging het leven toch vooral 
zijn gangetje. Wereldschokkende zaken als de 
val van de Berlijnse Muur, Tsjernobyl of de op-
komst van het internet kom je niet tegen.
En wat ik ook gemist heb zijn punk en disco, 
muziek- en leefstijlen uit die tijd die onze dorpen, 
maar in ieder geval de Garmer en Thesinger, 
niet echt bereikt lijken te hebben.
Wat overblijft, is het besef dat de G&T toen al 
deed waar zij nog steeds goed in is: dorpsgeno-
ten interviewen, verslag doen van activiteiten en 
belangrijke gebeurtenissen en aankondigen wat 
er binnenkort te doen is of op ons afkomt. En dat 
willen de lezers, al veertig jaar lang.

Jan Ceulen
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In gesprek met Andries van der Meulen
Bij het lezen van de ruim honderddertig 
G&T’s uit de periode 1984 tot 1994 kwam ik 
vaak Andries van der Meulen uit Thesinge 
tegen als ‘hoffotograaf’ van de krant. In 
die tijd deed Henk Remerie de foto’s voor 
 Garmerwolde. Ik zocht Andries op om van 
hem te horen hoe het er destijds aan toe 
ging.

Was fotograferen al je hobby?
Andries steekt gelijk enthousiast van wal: ‘Ja 
zeker, ik maakte veel foto’s voor mezelf, maar 
ook op verzoek: zoveel-jarige huwelijksfeesten, 
portretten van kinderen en zelfs een keer foto’s 
van een overledene! Ik had een serieuze  camera 
en toen er in 1984 een oproep in de Garmer en 
Thesinger stond heb ik me aangemeld.’
Dat was wel even schrikken: ‘Om flexibel de 
deadline te kunnen halen werd je wel geacht 
een donkere kamer te hebben want ontwikkelen 
en afdrukken duurde toen via fotowinkels veel te 
lang. Dus ik kocht (op eigen kosten) spullen en 
installeerde die in de badkamer. En al gauw 
moest ik een tweede camera hebben, een Nikon 
FE van wel 500 gulden, omdat het alsmaar wis-
selen van zwart-wit naar kleurenfilm geen optie 
was. Het drukproces van de krant vereiste 
 namelijk zwart-wit foto’s en je wilde voor jezelf 
natuurlijk in kleur schieten.’
Andries herinnert zich ook de stress dat je niet 
genoeg foto’s meer over had en dan een (duur) 

filmpje moest laden voor maar een paar foto’s. 
‘Dus halverwege de maand ging ik zuinig foto-
graferen zodat ik er nog een stuk of tien over had 
voor de krant.’ 
Overigens kreeg Andries de directe kosten 
(vloeistoffen, papier, films) wel vergoed.
De kwaliteit was een groot probleem, vertelt 
 Andries verder. ‘Foto’s moesten technisch erg 
goed zijn - qua contrast en scherpte - anders 
bleef er in het drukproces weinig van over. Door 
dorpsgenoten ingeleverde foto’s uit goedkope 
cameraatjes waren dan ook nauwelijks bruik-
baar.’ Grappig dat de huidige redactie een soort-
gelijk probleem heeft met de moderne techniek: 
mensen sturen vaak ‘te kleine’, door computer 
of smartphone gecomprimeerde foto’s op die 
ongeschikt zijn om op papier af te drukken.

Was het aanpoten als fotograaf?
Woensdag was het ontwikkeldag en vrijdag was 
de kopijsluiting. Andries: ‘Donderdagsavonds 
had ik altijd late dienst en dan zette mijn toen-
malige vrouw Afke de bakken met vloeistoffen al 
klaar en de verwarming hoger, zodat ik ‘s avonds 
om half elf direct aan de slag kon met afdruk-
ken.’ Grijnzend: ‘Dat werd dus vaak nachtwerk!’ 
Het was toch al een drukke tijd voor mij, want 
gebarentaal was in het onderwijs booming en ik 
ging ook nog een opleiding tolk gebarentaal 
doen.
Later bracht hij de filmpjes weg naar de stad, 

toen de techniek verbeterde en je ze de vol-
gende dag al terug had. ‘Maar ik bleef wel zelf 
afdrukken, dat is toch het mooiste werk.’
Soms was Andries er wel een beetje flauw van 
dat, zoals hij zegt: ‘de tekst altijd voorging, ten 
koste van de omvang van de foto’s.’ Ik las zelfs 
in een van de kranten dat hij klaagde ‘dat er 
weer allemaal postzegeltjes in stonden’. Andries 
moet smakelijk lachen. ‘En zo heb ik de Foto van 
de Maand bedacht, als pleister op de wonde. 
Kreeg je toch nog een mooie grote foto in de 
krant. Een beetje om die postzegels en omdat ik 
na een jaar of acht vond dat het wel mooi was 
geweest, ben ik omstreeks 1991 gestopt.’ Maar 
niet voorgoed, want Andries levert nog steeds 
regelmatig mooie foto’s aan de G&T, bijvoor-
beeld van Meziek Mit Bus.
Snel was Wolter Karsijns bereid het stokje over 
te nemen. Het begon in die tijd wat soepeler te 
gaan. Je kon kleine filmpjes kopen (met 12 op-
names) en omdat je snel even naar de Hema op 
en neer kom voor ontwikkelen èn afdrukken 
werd een donkere kamer overbodig.

Vooruitgang
Wat we samen kunnen concluderen na dit ge-
sprek, is dat de ontwikkeling naar digitaal het 
fotograferen enorm veel makkelijker heeft ge-
maakt: je maakt zoveel foto’s als je wilt, het kost, 
behalve de camera dan, bijna niks en je kunt 
vliegensvlug leveren. Maar uit de gelukzalige 
blik in Andries’ ogen bij de herinnering aan zijn 
doka blijkt dat er ook iets verloren is gegaan.

Jan Ceulen

Andries van der Meulen in 1987 (zelfportret)

Andries van der Meulen nu: altijd met een scherp oog achter lens (foto Mareen Becking)

Wist-u-dat…
•  het waterschap Noorderzijlvest tot 2019 met 

partners werkt aan de versterking van de 
noordelijke Eemskanaalkade tussen 
Groningen en Delfzijl?

•  u meer informatie kunt vinden op  
www.noorderzijlvest.nl/eemskanaalkade ?

•  de Agrarische Natuurvereniging ‘Ons Belang’ 
en de Historische Commissie Garmerwolde 
al weer druk bezig zijn met de organisatie 
van ‘Pronte Pracht’?

•  er op zaterdag 15 augustus vanaf 12.00 uur 
weer van alles op een boerderij, molen, kerk, 
enz. in onze dorpen te zien en te beleven 
valt?

•  jong en oud dus weer volop kunnen 
genieten?
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De Grote Rekendag en Pasen op CBS De Til in Thesinge
Na het schoolbrede project ‘Kunst-
atelier De Til’ hebben we niet stil 
gezeten. De reken-, speel-, lees-, 
taal- , werk-, spelling-, gym- en 
 DaVincilessen gingen natuurlijk 
 gewoon door. Maar behalve onze 
dagelijkse werkzaamheden waren 
er ook bijzondere activiteiten.
Alle kinderen van De Til hebben 
meegedaan aan de Grote Reken-
dag. Na een gezamenlijk begin 
over kleuren en vormen zijn de kin-
deren de hele dag bezig geweest 
met opdrachten waarbij ze hun 
reken vaardigheden nodig hadden. 
Er werd gebouwd, gespiegeld en 
gemeten. Perspectief is voor de 
kinderen een woord met betekenis 
geworden en er is druk geëxperi-
menteerd met figuren in de ruimte.
Aan het eind van de dag hadden de 
kinderen absoluut niet het gevoel 
dat ze gerekend hadden. Maar 
zonder meten, tellen, delen en 
schatten hadden ze de opdrachten 
niet uit kunnen voeren. Het was 
een erg leuke en leerzame dag.
Eind maart hadden we ‘Pasen – in 
1 dag’. We begonnen met een vie-
ring, we maakten Palmpaas stok-
ken, we deden eitje-tik, we aten 
met elkaar en we hoorden het 
Paasverhaal.
Met de Palmpaasstokken zijn we 
door het dorp gewandeld, gelukkig 

was het net even droog. Toen we 
terugkwamen hadden ouders een 
lunchbuffet klaargezet met alle-
maal lekkere dingen die door de 
kinderen meegebracht waren. 
 Iedereen heeft heerlijk gesmuld.  
’s Middag na het eten was de finale 
van de eitje-tik-wedstrijd op het 
schoolplein.
De finale werd gewonnen door Filip 
uit de onderbouw. Hij deed het heel 
goed en was erg blij toen hij als 
eerste een prijsje uit mocht zoeken.
Tot de grote vakantie staan er veel 
leuke activiteiten op het program-
ma, zoals De Koningsspelen, de 
schoolreisjes, het kamp in de 
boven bouw en het afscheid van 
groep 8.
En tussendoor leren we ook nog 
een heleboel over kastelen, de 
lente, WO II en natuurproefjes. 
Daar kunt u op onze website (www.
cbsdetil.nl) foto’s van bekijken.

Ellen Meijer

Anouk en Sander, samen met 
de bovenbouw, ongemerkt aan 

het rekenen 
(foto Ellen Meijer)

Homo Ludens - de spelende mens
Dit is het thema van de kunstexpositie van de Noordelijke Kunsthof in 
Appingedam die geheel gevuld is met werk van Patricia Suer: beeldend 
kunstenaar die ook speelt met haar werk (in wat met een duur woord 
 ‘art-performances’ heet): ijzeren objecten, maskers, dieren, figuren. 
Ook hangen er prachtige foto’s van Patricia’s werk van Ton Ensing en 
Michelle Smelik. De expositie is te zien van 2 mei (opening om 16.00 uur) 
tot en met 14 juni. Daarnaast is ook nog werk van haar tuinkunst te zien 
in de expositie Beeldentuin Beeldschoon in De Pol bij Steenwijk ( www.
expositie-beeldschoon.nl). Op deze jubileumexpositie is tevens werk van 
Herbert  Koekkoek te zien.
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Sinds 1 maart wonen Jan  Ensink, 
Ellen  Kadijk en dochter Isa 
(bijna 2) aan de Molen weg 32 in 
Thesinge. Ook hond Bikkel en 
de kanaries en tropische vogels 
zijn meeverhuisd. 

Van Vries naar Thesinge
Jan is de tweede zoon van de vijf 
zonen van de familie Ensink. Zijn 
ouders hebben een melkveehoude-
rij aan de Bovenrijgeweg 15. Toen 
Jan in 1997 met het hele gezin van-
uit Vasse in Overijssel naar  Thesinge 
verhuisde, zat hij al op de middel-
bare school. Eenmaal in Groningen 
op de middelbare school kreeg hij 
daar vrienden. Nog weer later ver-
trok hij naar Wageningen om daar 
Dierwetenschappen te gaan stude-
ren. Heel goed heeft hij Thesinge 
dus niet gekend. In  Wageningen 
heeft hij een heel leuke studenten-
tijd gehad. Bij een internationaal 
bedrijf in  Werkendam kreeg hij naar 
aanleiding van zijn afstudeer project 
meteen een baan. 
In de tijd dat hij nog in Groningen 
op school zat, had hij een vrienden-
groep waar Ellen ook deel vanuit 
maakte. Toen Jan in Wageningen 
ging studeren, zat zij op kamers in 
Groningen en deed de studie 
 Communicatie en Multimedia. Na-
dat ze beiden afgestudeerd waren, 
gingen ze in Vries wonen. Daar 
werd Isa geboren. 
Ellen werkt als grafisch vorm gever. 
Zij werkt  momenteel nog in 

Nieuwe bewoners in Thesinge
 Hardenberg, maar na de  geboorte 
van hun tweede kindje in juni gaat 
ze bij een bedrijf in Feerwerd wer-
ken. Daarnaast werkt ze freelance 
voor haar eigen bedrijf: www. 
studiokip.com

Waarom Thesinge?
Het beviel goed in Vries. Ze hadden 
hun koophuis net opgeknapt. Ellen 
vond het heerlijk in de beschutte 
bossen waar ze met Isa en de hond 
Bikkel kon wandelen. ‘Het waait 
hier veel meer hoor’. Ze moet hier 
haar rondje met de hond nog een 
beetje vinden. 
De reden dat Jan en Ellen naar 
Thesinge zijn gegaan is dat Jan 
uiteindelijk de melkvee houderij van 
zijn vader gaat overnemen. ‘Ik 
merkte dat er diep in mijn hart toch 
een boer in mij zit.’ Hij werkt nu drie 
dagen voor het bedrijf in Werken-
dam en reist door heel Nederland. 
Vanuit Thesinge vraagt dat wel veel 
reistijd, maar aan de andere kant is 
het ook efficiënt, want op dit 
 moment werkt Jan twee dagen op 
het bedrijf van zijn vader en dan is 
het wel ideaal als je zo even bij kunt 
springen. Vanuit Vries kon dat niet. 
‘Met levend vee moet je niet te ver 
weg wonen’, vindt Jan. Ellen, die 
opgegroeid is op een boerderij in 
Baflo, is het daarmee eens: ‘We 
gaan er echt voor. Het is nu veel 
gemakkelijker om de ouders van 
Jan te ondersteunen en om af en 
toe een klusje te doen.’

week op en straks komt er dus nog 
een kleinkind bij. Het is een drukke 
tijd geweest en nu leven Jan en El-
len toe naar de bevalling en een 
nieuwe toekomst. 

Irene Plaatsman

Jan, Isa en Ellen in hun nieuwe optrekje in Thesinge 
(foto Mareen Becking)

Ze genieten ervan dat, als Jan op 
de boerderij aan het werk is, hij zo 
even heen en weer kan naar de 
Molenweg. Het is ook leuk dat Ellen 
met Isa rond koffietijd op de fiets 
langs kan komen. Opa en oma En-
sink zijn ook supertrots op Isa. 
Oma Ensink past een dag in de 

Het 35-jarig bestaan van volks-
dansgroep ‘Klank en Beweging’ uit 
Garmerwolde was wel een feestje 

waard! 
(foto Andries Hof)
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‘De Soos’
De klaverjasavond in april heeft de volgende 
uitslag opgeleverd:
Riëtte van der Molen 5892
Wilma Tammeling 4732
Geert Pops 4694
Pia Pops 4614
De volgende keer is op dinsdag 12 mei, 
aanvang 20.00 uur, in dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde. Nieuwe kaarters zijn van harte 
welkom.

Zaterdagavond 30 mei barst in dorpshuis De 
Leeuw de eerste Dorpshuis Sessie los. Met 
muzikale optredens van Heim, Groundlift en 
Jelle Blauw.

Live muziek
Dorpshuis Sessies biedt muzikanten en/of 
bands een podium om op te treden. Het is de 
bedoeling dat deze live muziekavonden met 

Live muziek in dorpshuis De Leeuw
enige regelmaat plaatsvinden. Dorpshuis  Sessies 
is een initiatief van Marjo Fleuren, zelf muziek-
liefhebber en muzikant, in samenwerking met de 
Rijdende Popschool. Muzikanten, ook uit 
 Garmerwolde en Thesinge, die willen optreden, 
zijn van harte welkom! 
Meer weten of je aanmelden kan bij Marjo 
 Fleuren, tel. 06 25 233 602 of 
m.fleuren@home.nl. 

Een boom is omgewaaid tijdens de storm van 
31 maart bij de boerderij van de familie 
 Wigboldus 
(foto Herman Huiskes)

Zelf iets organiseren?
Heb je een idee voor een leuke (openbare) 
 activiteit in het dorpshuis? Neem dan het heft in 
eigen handen en vraag de activiteitencommissie 
hoe je het kunt organiseren. Stuur een mailtje 
naar info@dorpshuisdeleeuw.nl.

Lekker tapas eten in café De Oude School in Thesinge 
ten bate van de Feestweek 
(foto Jori Noordenbos)

Voor wie het wil zien, biedt aardbevingschade óók nieuwe mogelijkheden. 
Stop:watch Tineke Meirink
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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 17 mei vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 3 mei
9.30 uur in Thesinge
ds. Kristensen uit Usquert
Zondag 10 mei
9.30 uur in Ten Post
drs. Postema uit Krewerd
Zondag 17 mei
9.30 uur in Garmerwolde
mw. Boekeloo uit Groningen

Zondag 24 mei
1e Pinksterdag
9.30 uur in Stedum
ds. Koolhaas uit Winschoten
Zondag 31 mei
9.30 uur in Thesinge
ds. Kristensen uit Usquert

75 jaar CGK Thesinge
Vrijdag 8 mei:
-  Kindermiddag crea; van 14.00 

tot 16.00 uur.
- Springkussen
-  Muziek- en karaokeavond; 

aanvang 20.00 uur. 
Zaterdag 9 mei
- stamtafel / reünie
- ontvangst met koffie
- koud buffet

Zondag 3 mei
09.30 uur 
student Bram Hofland.   
19.00 uur 
student Bram Hofland.
Zondag 10 mei
09.30 uur 
ds. J. Huisman
14.30 uur
Dienst des Woords
Donderdag 14 mei 
Hemelvaartsdag
09.30 uur 
Dienst des Woords 

Zondag 17 mei 
09.30 uur
Dienst des Woords
14.30 uur 
ds. J. Westerink
Zondag 24 mei 
1e Pinksterdag
11.00 uur 
ds. J. Oosterbroek
17.00 uur 
drs. B. de Graaf 
Maandag 25 mei 
2e Pinksterdag
09.30 uur
Dienst des Woords

- middagprogramma
- sluiting rond 17.00 uur.
Zondag 10 mei
- koffie na de ochtenddienst
-  ‘Potluck’ maaltijd gevolgd door 

de middagdienst

Sponsors voor de viering kunnen 
zich melden bij 
R. van der Wal-Stol.

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.
Maandag 4 t/m zaterdag 9 mei
Thesinge: Feestweek. Zie 
programma in deze krant.
Woensdag 6 mei
Garmerwolde, dorpshuis De Leeuw; 
19.00 uur: Informatiepresentatie 
over de Stichting Groningen Hart-
Veilig, HartslagNu en de 6 minuten-
training. Met om 20.00 uur: start
6 MT voor gecerti ficeerde reani -
matie vrijwilligers. Aanmelden via 
www.groningenhartveilig.nl of bel 
tel. 06 82 070 581. 
Zondag 10 mei 
Garmerwolde, dorpshuis De Leeuw;
vanaf 17.00 uur: Pizzeria di  Stefano. 
Meer informatie en reserveren via 
www.dorpshuideleeuw.nl

Op 17 april was het gezellig druk op de eerste terrasdag van 
café De Oude School in Thesinge (foto Joost van den Berg)

Vrijdag 19 mei
Garmerwolde; 18.00 - 20.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Woensdag 27 mei
Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de 
boules bij de vroegere Vrouwen 
van Nu.
Vrijdag 29 mei
Garmerwolde, kantine vv GEO; 
19.30 uur: Bingoavond. Koffie, thee 
en ranja gratis. Iedereen is welkom.
Zaterdag 30 mei
-  Garmerwolde, dorpshuis De 

Leeuw; 20.30 uur: Dorpshuis-
sessie, live muziek. Zaal open 
vanaf 20.00 uur, toegang gratis. 

-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 
Ophalen oud papier.

Vrijdag 12 en zaterdag 13 juni 
Garmerwolde, slotweekend vv GEO. 
Meer informatie in de volgende 
G&T Express.
Zondag 21 juni 
Garmerwolde, start bij dorpshuis 
De Leeuw; 14.00 uur: Fietstocht 
door het Groninger land.  

Bij voldoende deelname. 
Opgave: aafkekooi@kpnplanet.nl 
of een briefje door de bus op 
Hildebrandstraat 21.


