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42e jaargang - maart 2017

Een avondje Trainspotten met 
Ton Heuvelmans

Een van de meest besproken sequels* dit jaar op het witte doek is 
het vervolg op de beroemde Schotse cultfilm ‘Trainspotting’. Het 
 origineel, gebaseerd op de gelijknamige junkie-roman van Irvine 
Welsh uit 1993, draaide in 1996 met veel succes in de vaderlandse 
bioscopen. Thesinger Ton Heuvelmans vertaalde het boek dat jaar 
in het Nederlands. En vestigde daarmee definitief z’n naam als top-
vertaler voor cult-, junkie- en straattaalboeken. De verfilming van 
‘Trainspotting 2’ was voor de uitgeverij aanleiding hem te vragen 
het originele boek opnieuw te vertalen. Een klus die hij maar al te 
graag aannam. Want waar ‘fuck’ twintig jaar geleden nog  omslachtig 
in ‘Algemeen Verslaafd Nederlands’ vertaald moest worden, kan 
het tegenwoordig gewoon onvertaald worden gelaten. Of, vooruit, 
 vervangen door het beschaafdere ‘fok’.

T0: De proloog
De telefoon ging. Ik nam op. ‘Ha die Ton’, hoorde ik aan de andere kant 
van de lijn. ‘Deze Ton hier’. Het was die andere Ton, Ton Heuvelmans. 
Bekend boekvertaler en organisator van ‘Lopend Eten’ te Thesinge. ‘Heb 
je zin om mee te gaan naar Trainspotting 2 vanavond?’, vroeg hij. Ik moest 
even grinniken. Twintig jaar geleden zagen we met z’n tweeën de originele 
Trainspotting. Want: hij had het boek vertaald en het leek mij als toen malig 
filmcriticus leuk om hem daarover tijdens een gezamenlijk bezoek aan de 
film te interviewen. ‘Goed idee’, zei ik, ‘ik kijk even of ik geen andere 
 dingen heb en dan bel ik je zo terug.’

T1: De autorit
Drie uur later reden we in de auto naar de stad, onderweg herinneringen 
ophalend aan onze eerste Trainspottingsessie. Ton had het originele boek 
vertaald en kon bijzonder zinnige dingen vertellen over de relatie tussen 
schrijftaal en filmtaal, over in beeldende zinnen gebijtste spreektaal en de 
dwang en conventies van ondertitels. Trainspotting speelt zich af in 
 Edinburgh en vertelt het verhaal van de werkloze Mark ‘Rents’ Renton en 
zijn junkie-makkers Sick Boy, Spud, Tommy en Begbie. Hun leven bestaat 
uit bier drinken, uitgaan, drugs gebruiken en voetballen. Zo proberen ze 
de jaren 90 door te komen. Vloekend, tierend, knokkend, spuitend,  jattend. 
Schuimbekkend in het Schots, de taal doorspekt met woorden als cunt, 
shit, fuck, fuckers en flabby bastards. Aan het eind gaat Rent er vandoor 
met de winst van een lucratieve heroïnedeal. Op weg naar Amsterdam, 
naar een braaf, fatsoenlijk burgerleven.

T2: Trainspotting
Twintig jaar later is ‘T2 Trainspotting’, zoals het vervolg officieel heet,  
al een veelbesproken film voordat hij überhaupt in de bioscopen  
draait. Regisseur Danny Boyle, die ook het origineel verfilmde, baseerde 
het vervolg losjes op ‘Porno’, het oorspronkelijke boekvervolg van 

Ton Heuvelmans (foto Joost van den Berg)

 Trainspotting. Dat, je raadt het al, ook door Ton vertaald werd. Porno 
speelt tien jaar na Trainspotting. Renton keert terug uit Amsterdam en 
zoekt z’n oude vrienden weer op. Die in al die jaren wel ouder geworden 
zijn maar niet wijzer. Spud, Sick Boy en Begbie: ze hebben allemaal een 
relatie, zijn getrouwd of hebben een gezin, maar een normaal leven leiden 
kunnen ze niet. Uiteindelijk draait alles om seks, drugs en rock ’n’ roll. En 
om geld. Want daarmee koop je vrijheid.
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T3: De hertaling
‘Rare vertaling eigenlijk’, zei ik. We zaten aan de 
keukentafel en Ton had me zojuist een wijntje 
ingeschonken. ‘Je zou zeggen dat je voort-
durend ‘fuck’ of ‘fok’ in de ondertiteling zou 
lezen, maar ik kwam het nauwelijks tegen. Net 
alsof de ondertitelaar alle vloekwoorden bewust 
achterwege heeft gelaten’. Ton knikte. ‘Mij viel 
het ook op. Het was wel héél erg beschaafd alle-
maal. Het zou veel ruiger moeten zijn. Dat is nou 
juist een van de belangrijkste kenmerken van 
Trainspotting.’
Hij vertelde over uitgeverij De Arbeiderspers die 
hem benaderde om een actuele hertaling van de 
roman te maken. ‘In de tijd dat ik het origineel 
aan het vertalen was, vroeg ik me af hoe ik dat 
zou aanpakken. ‘Fuck’ was not done in die tijd, 
ik moest er wat anders van maken. Het werden 
veel gvd’s en drieletterwoorden. Tegenwoordig 
is het geen punt meer. Zelfs een nette jongen als 
Arjen Lubach heeft het in zijn Zondag met 
 Lubach voortdurend over ‘wat de fok’. Niemand 
die er problemen mee heeft.’

T4: De redactie
De telefoon ging. Ton nam op: de redactie van 
radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. Het 
was niet de eerste keer dat ze belden vandaag. 
Per slot van rekening waren Ton en ik op hun 
kosten naar de voorpremière geweest, teneinde 
het fenomeen ‘schuttingtaal en dialect in boek 
en film’ te bestuderen en van commentaar te 
voorzien. Althans, Ton dan. Voor mij geen ver-
plichtingen, alleen de lol van het ophalen van 
oude herinneringen. En het opdoen van nieuwe. 
Ik hoorde hoe Ton en redactie de uitzending 
doornamen. ‘Dus Herman vertelt eerst iets alge-
meens over de film en daarna zeg ik iets over de 
orginele vertaling van de eerste Trainspotting.’ 
Altijd fijn om te weten hoe zo’n uitzending tot 
stand komt. Je staat er nooit bij stil eigenlijk, 
maar alles wordt van te voren doorgenomen, 
geregeld en vastgelegd. ‘De geluidsman komt 
uit Groningen. Hij neemt straks contact met je op 
en zal iets voor elven met de zender voor je deur 
staan. We laten niks aan het toeval over.’

T5: Met het oog op morgen
Om elf uur precies lag ik in bed, het oor gekluis-
terd aan de radio. ‘Buiten is het 9 graden, binnen 
zit Herman van der Zandt.’ Maar dat wist ik al. We 
moesten nog even het nieuws doornemen, en de 
kranten van morgen, en dan was het zover. 
Dacht ik. Maar de redactie van Met Het Oog Op 
Morgen had besloten om Ton’s Trainspotting-
item naar het eind te verplaatsen. Oppassen dat 
ik niet in slaap zou vallen voor het moment 
suprême. Voor alle zekerheid had de redactie 
een passend muziekje klaar staan. Om kwart 
voor twaalf knalde Iggy Pop met zijn ‘Lust For 
Life’ de slaapkamer binnen. Als er één song het 
thema van Trainspotting was, dan was het wel 
Iggy’s klassieker. Ik moest terugdenken aan de 
grap in Trainspotting 2. In de beginscene zie je 
iemand hardlopen op een loopband van een 
fitness club in Amsterdam. Op de soundtrack van 

Iggy’s ‘Lust for Life’, in een modern jasje. Dan 
weet je: het is Mark Renton, held van de eerste 
Trainspotting, die tijdens de beroemde openings-
scene op de klanken van ‘Lust for Life’ hardhol-
lend aan z’n achtervolgers probeert te ontkomen. 
’Choose Life. Choose Med Hut Ooq Op Morgan.’ 
‘Aan de lijn heb ik literair vertaler Ton Heuvel-
mans, die al het werk van Irvine Welsh heeft 
vertaald.’ Daar was Ton.
U kunt het interview beluisteren via deze link:
www.npo.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/15-02
-2017/RBX_NOS_710880/RBX_NOS_7480883.
Voor uw gemak heeft de redactie deze link op 
www.gentexpress.nl/nieuws/ geplaatst.

Ton Ensing

* Een sequel is een vervolg op, of voortzetting 
van, een eerder verschenen boek of film.

T2: Ton en Ton (foto Joost van den Berg)

Stemmen in het dorpshuis van Garmerwolde (foto: Andries Hof)

Een aantal bezorgde, gedupeerde en betrokken 
inwoners uit het aardbevingsgebied (onder de 
naam Groninger Gasberaad) hadden poster
borden in de buurt van alle stemlocaties in de 
stad en provincie geplaatst. Hiermee riepen zij 
iedereen op de petitie ‘Laat Groningen niet zak
ken’, die gestart is door Freek de Jonge, te 
ondertekenen (foto Joost van den Berg)
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Op maandag 27 februari was er een infor-
matiebijeenkomst in dorpshuis De Leeuw 
te Garmerwolde over de conceptplannen 
voor industriewatervoorziening vanaf het 
RWZI-terrein in Garmerwolde. Hiervoor wil 
men o.a. een nieuwe industriewaterzuive-
ring realiseren op het terrein van de RWZI 
en een transportleiding aanleggen vanaf 
Garmerwolde via Appingedam richting de 
Eemshaven.

Er is een toenemende vraag vanuit Noordoost-
Groningen naar industriewater, te gebruiken als 
koel- en proceswater. Dit ‘water op maat’ wordt 
gemaakt van oppervlaktewater. Het Eems kanaal 
heeft voldoende wateraanvoer van goede kwali-
teit. En de afstand naar de Eems haven is slechts 
30 km. Het is de bedoeling om aan de stadszijde 
van de RWZI (dus vóór de plek waar het afval-
water wordt geloosd) een innamepunt te realise-
ren. De bijbehorende water fabriek staat gepland 
bij de Nereda.
In de toekomst hopen ze ook gebruik te kunnen 
maken van het gezuiverde afvalwater van de 
RWZI. De buis voor het industriewater heeft een 
doorsnee van 70 cm en is berekend op 1200 
kuub per uur (10 miljoen kuub per jaar). Met de 
aanleg van een transportleiding voor drinkwater 

Een waterfabriek bij de RWZI?
over hetzelfde tracé – er komt, middels een 
aftakking bij Ruischerbrug, een aansluiting op 
de hoofdleiding rond de stad Groningen – 
 ontstaat een toekomstbestendige drinkwater- 
en industriewatervoorziening voor Noordoost-
Groningen.
Anticiperend op de groeiende vraag naar snel 
internet wordt een mantelbuis voor toekomstig 
glasvezel mee gelegd.
Het is nog slechts een voorstudie; alle op- en 
aanmerkingen kunnen worden meegenomen. 
Ook de landeigenaren moeten nog worden 
benaderd.

Vragen en opmerkingen
• Wat is er mis met het water dat nu de  zuivering 
verlaat?
Dit voldoet aan alle eisen die er op dit moment 
aan worden gesteld. Waarschijnlijk worden de 
voorwaarden in de toekomst aangescherpt en 
kan het water wel worden gebruikt.
• Moet er ook extra worden gebaggerd bij het 
innamepunt?
Door de inname van water ontstaan geen extra 
baggerwerkzaamheden.
• Wordt er ook aan gedacht dat de aan- en 
afvoer niet over de Oude Rijksweg en de Gras-
dijkweg plaats vindt?

Dit zal worden meegenomen in de aanbesteding 
en er zal streng op worden toegezien. Neem bij 
klachten contact op met Tjerk Tjoelker, 06 20 
441 343 of t.tjoelker@wbgr.nl.
• Er wordt veel dichter op de dijk gebouwd. Kan 
dit wel in verband met de veiligheid? 
Op voorhand zijn er geen belemmeringen om te 
bouwen op de voorgenomen locatie. De bouw 
zal overeenkomstig de vergunningen van de 
gemeente en het waterschap zijn. Hierin worden 
de veiligheidsaspecten, ook t.a.v. de dijk en 
aardbevingsbestendig bouwen, meegenomen.
• Hoe hoog worden de gebouwen?
De maximale hoogte van de gebouwen is tien 
meter. Ter vergelijking: de Nereda silo’s zijn acht 
meter.
• Worden de gebouwen ingepast in de om geving?
Hier wordt nog over nagedacht; de concept-
plannen zullen worden gecommuniceerd via 
Dorpsbelangen.
• Wordt het net zo zwaar belicht als de  zuivering?
Er moet, vanuit veiligheidsoverwegingen, vol-
doende licht branden op het terrein. Maar  binnen 
de regels zal de lichtuitstoot zoveel mogelijk 
worden beperkt.
• Komt er ook een compensatie voor het dorp, 
bijvoorbeeld glasvezel? Met andere woorden: 
heeft Garmerwolde ook lusten of alleen de 
 lasten?
Het is een maatschappelijke opgave, een 
publiek belang. Garmerwolde heeft er dus geen 
direct voordeel van. (Die glasvezel komt er aan 
volgens wethouder Annie Postma, ook aan-
wezig in de zaal.) Om de maatschappelijke 
 kosten en overlast zo laag mogelijk te houden, 
 zullen de benodigde leidingen voor transport 
van drinkwater en industriewater in één tracé 
worden aangelegd. Door meerdere leidingen en 
mantelbuis in één sleuf te leggen, wordt de over-
last ook in de toekomst beperkt.
Zie voor meer informatie: 
www.waterbedrijfgroningen.nl/projecten.

Hillie Ramaker-Tepper
Impressie van de toekomstige waterfabriek (foto Sieb-Klaas Iwema)

2017 Garmerwolde Thesinge Totaal
 % stem % stem % stem

CDA 8,5 33 27,4 110 18,1 143
GL 18,0 70 17,4 70 17,7 140
VVD 12,9 50 11,4 46 12,1 96
D66 12,3 48 10,9 44 11,6 92
SP 11,3 44 9,2 37 10,2 81
PvdA 11,6 45 6,5 26 9,0  71
PVV 6,4 25 7,7 31 7,1 56
PvdD 6,4 25 4,2 17 5,3 42
CU 5,4 21 2,2 9 3,8 30
50plus 4,1 16 2,0 8 3,0 24
SGP 0,5 2 0,2 1 0,4 3

 Garmerwolde Thesinge Totaal
 % stem % stem % stem

FvD 0,8 3 0 0 0,4 3
Piratenpartij 0,8 3 0 0 0,4 3
VNL 0,5 2 0 0 0,3 2
Ondern.partij 0 0 0,5 2 0,3 2
Artikel1 0,2 1 0 0 0,1 1
DBW 0 0 0,2 1 0,1 1
Ongeldig 0,2 1 0 0 0,1 1
 
Opkomst 92,4 389 91,6 402 92,0 791

Uitslag Tweedekamerverkiezingen
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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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Ook dit jaar waren er weer een aantal geno-
mineerden voor deze Taisner vrijwilligersprijs. 
Het blijft mooi om te zien dat personen of 
 groepen zich inzetten voor de leefbaarheid van 
het dorp. 
De jury voor deze bokaal bestond uit de drie 
laatste winnaars, een bestuurder van Dorps-
belangen en natuurlijk Roelie Dijkema.
Dit keer werd de prijs toegekend aan de stichting 
Felicitas om de volgende reden: ze dragen zorg 
voor verscheidenheid en diversiteit, besteden 
aandacht aan jong en oud en ze hebben een 
breed aanbod van muziek tot toneel. 
Pluc Plaatsman, Clara van Zanten en Marion 
Vuijst regelen hun eigen programma en zorgen 
voor een brede publiciteit waardoor Thesinge 
ook provinciaal op de kaart wordt gezet.
Namens het bestuur en alle bewoners van harte 
gefeliciteerd met deze verdiende waardering en 
we hopen nog lang van jullie aanbod te mogen 
genieten!

Alex Mollema, Dorpsbelangen

Roelie Dijkemabokaal 2017

Alex Mollema, Clara van Zanten, Roelie Dijkema, Marion Vuijst en Pluc Plaatsman rond de bokaal 
(foto Joost van den Berg)

Nieuwe bewoners Garmerwolde

Anouk en Jelle (foto Andries Hof)

Afgelopen november zijn er in Garmerwolde 
drie nieuwe gezinnen komen wonen, al dan 
niet met kinderen. Eerder interviewden we 
de eerste twee gezinnen; hieronder volgt 
het derde stel, Anouk van Echtelt en Jelle 
Postma.

Half november zijn de twintigers Anouk van 
 Echtelt en Jelle Postma in hun huis aan de 
Dorpsweg 27 komen wonen. Dat huis hebben 
ze op 31 oktober overgedragen gekregen en de 
volgende dag kon Jelle ook aan zijn nieuwe 
baan in Bedum beginnen. Het was daardoor een 
lichtelijk stressvol begin, maar niet voor een 
kleintje vervaard hebben ze zowel het nieuwe 
huis als de nieuwe baan goed kunnen op pakken.
Jelle, een uit Witmarsum afkomstige Fries, 
werkt vijf dagen in de week als assistent- 
adviseur bij Administratiekantoor Woldendorp, 
een kantoor dat zich heeft gespecialiseerd in 
zowel het mkb (midden- en kleinbedrijf - red.) als 
de agrarische sector. Hij heeft een opleiding 
agrarische bedrijfskunde in Leeuwarden gedaan 
aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Daar 
heeft hij ook zijn vriendin Anouk leren kennen. 
Anouk is Utrechtse van geboorte maar al jong in 
Zuidwolde terechtgekomen. Haar ouders heb-
ben daar een melkveehouderij en zij is al van 
jongs af aan actief betrokken in het uitvoeren 
van alle voorkomende werkzaamheden in het 
bedrijf. 
Anouk heeft aan het Van Hall agrarisch onder-
nemerschap gedaan. Dat is een iets ander-
soortige opleiding dan die van Jelle, maar had 
wel zoveel raakvlakken dat ze samen hun stage 
van zes maanden in Lumsden, in het zuiden van 
Nieuw-Zeeland, hebben kunnen doen. Anouk 
had daar nog verre familie wonen bij wie ze op 
de boerderij, de ‘White Gold Enterprise’, konden 

werken en vanwaaruit ze op de schaarse vrije 
dagen het Zuidereiland konden verkennen. Het 
is een mooie en waardevolle ervaring gebleken 
waarvoor Anouk graag haar neiging naar heim-
wee opzij heeft gezet.
Anouk werkt sinds bijna anderhalf jaar als junior 
projectmanager bij BTN de Haas BV, een 
 agrarische groothandel op bedrijventerrein 
 Driebond. Daarnaast is ze ook maat in de maat-
schap van het melkveebedrijf van haar ouders.
Jelle (die ook uit een melkveehoudersgezin 
komt) en Anouk hebben in hun achterhoofd dat 
ze wellicht op termijn het bedrijf van Anouks 
ouders zouden willen overnemen. Toen het na 

het afronden van hun opleidingen de hoogste 
tijd werd om te gaan samenwonen, hebben ze 
zich daarom bij het zoeken naar een leuk huis 
gericht op Zuidwolde en omstreken, waaronder 
Garmerwolde. Toen ze hoorden dat Dorpsweg 
27 te koop zou komen te staan, hebben ze snel 
actie ondernomen. Het huis en de locatie bevie-
len gelijk goed, zodat de koop snel rond was. En 
de boerderij bij Zuidwolde is vanaf hier binnen 
een kwartier te bereiken, zowel met de auto als 
op de fiets, zodat Jelle en Anouk regelmatig ook 
daar hun gezicht kunnen laten zien.

Simone Tjakkes
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U heeft hem waarschijnlijk al opgemerkt op 
de Rijksweg bij de afslag Garmerwolde: de 
nieuwe lichtkrant. De oude lichtkrant met de 
karakteristieke monochrome rode  berichten 
voldeed niet meer aan de eisen van de 
 moderne tijd en werd relatief duur in gebruik 
en onderhoud. Je zou kunnen zeggen dat hij 
‘total loss’ is verklaard.

Daarom is er enkele weken geleden een nieuwe 
lichtkrant voor in de plaats gekomen, bestaande 
uit een heus lcd-scherm dat enorm veel meer 
technologische mogelijkheden biedt. Door de 
hogere resolutie van het fullhd kleurenscherm 
kunnen nu niet alleen tekstberichten, maar ook 
foto’s en zelfs bewegende beelden getoond 
worden. Dit heeft u de afgelopen weken vast al 
eens gezien.

Nieuwe mogelijkheden
Binnen het functionaliteitspectrum van de nieuwe 
lichtkrant is er de optie voor real time koppeling 
aan andere technologie. Een voorbeeld is de digi-
tale netwerkdetectie, waardoor voorbijrijdende 
auto mobilisten en bijrijders automatisch lichtkrant-
berichten op hun smartphone kunnen ontvangen. 
Geïnteresseerde gebruikers kunnen hiervoor dan 
een speciaal door de gemeente Ten Boer te ont-
werpen app down loaden; het idee is dat de link 
hiervoor automatisch kan worden verstuurd, mits 
men de lichtkrant niet met te hoge snelheid pas-
seert. De gemeente onderzoekt op dit moment de 
mogelijkheden voor uitvoering van dit idee.

Ruime inzetbaarheid nieuwe lichtkrant
Opvallend binnen de technologische opties is de 
mogelijkheid om de lichtkrant via een beveiligde 
wifi-verbinding met de recent geplaatste digitale 
flitspaal te verbinden. Gemeente en Dorps-
belangen onderzoeken momenteel of dit iets 
zou kunnen bijdragen aan het actuele en aan-
houdende probleem van hardrijders op de Rijks-
weg en de Dorpsweg. Automobilisten die de 
flitspaal met gepaste snelheid passeren kunnen 
bijvoorbeeld via de lichtkrant een berichtje ont-
vangen waarin de bestuurder namens alle 
dorpsbewoners (inclusief kinderen en dieren) 
wordt bedankt voor het zich houden aan de aan-

gegeven snelheid. Anderzijds kunnen snel-
heidsovertreders zelfs op de lichtkrant worden 
getoond; indien er harder wordt gereden dan 
toegestaan wordt dit immers al middels een digi-
tale foto geregistreerd.

Informatiebijeenkomst
Mocht u geïnteresseerd zijn: zaterdag aan-
staande is er om 16.00 uur een informatiebijeen-
komst in Dorpshuis De Leeuw. U bent van harte 
welkom om mee te komen praten en deze 
ideeën verder te helpen vormgeven.

De lichtkrant aan de rijksweg N360 bij 
Garmerwolde wordt vervangen door een (veel) 

moderner exemplaar (foto: Andries Hof)
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Jan-Joost is in de olie
In de julikrant van vorig jaar heeft u al ken-
nis kunnen maken met Jan-Joost en Inger 
de Goey en hun zoontjes, als nieuwe bewo-
ners in Thesinge. We stipten toen al aan dat 
Jan-Joost, met zijn ruime internationale ho-
reca-ervaring, een passie voor olie en azijn 
heeft en bezig is met een eigen bedrijfje: 
‘Wereldsmaakmakers’. We gingen op nader 
onderzoek uit: Joost en Jan op bezoek bij 
Jan-Joost.

Werk
Om nog even uw geheugen op te frissen: Jan-
Joost werkt bij hotel Schimmelpenninckhuys in 
Groningen en heeft horeca-ervaring opgedaan 
in onder meer Engeland, Ierland, Denemarken 
en op Schiermonnikoog. Hij werkte onder 
andere met beroemde koks als Cees Helder en 
Cas Spijkers, maar voor Jan-Joost ‘is de praktijk 
je beste leerschool.’ Als kok vindt hij zichzelf niet 
heel geschikt, hij voelt zich meer thuis in het 
gastheerschap en de logistiek rondom lekker 
eten. ‘Het contact met de mensen aan tafel is mij 
dierbaar, de wijn-spijs combinaties vind ik leuk, 
en opgesloten zijn in de keuken lijkt me niks.’ En 
hij betwijfelt ook een beetje of hij wel voldoende 
creativiteit heeft.
Maar uw verslaggever vermoedt dat hij toch 
heel goed kan koken…

Geniaal
Jan-Joost is altijd op zoek naar het lekkerste en 
het mooiste: ‘Als ik het niet vind maak ik het zelf.’ 
En als hij enthousiast vertelt over een mooie 
smaak, valt regelmatig het woord geniaal. Inclu-
sief een brede lach en fonkelende ogen. Passie 
voor lekker, passie voor olie.
Hij raakte geïnteresseerd toen hij koks aan het 
werk zag en vooral door te proeven. Hij ging 
vervolgens op zoek naar een goeie olie om in te 
bakken. Na intensief speurwerk vond hij het in 
Betis, een tweemaal gefilterde olie uit het 
Spaanse Sevilla. ‘Door dat filteren’, vertelt Jan-
Joost, ‘zijn de kleine deeltjes eruit. Die gaan 
anders verbranden wanneer je de olie sterk ver-
hit en geven dan een onaangename bijsmaak 
aan je gerecht.’
Hij had eerder een marktkraam in Assen met 
losse thee en keukenkruiden. Toen dat wat min-
der ging lopen ging hij verder in de olie. Hij vond 
her en der ‘geniale’ oliën en azijnen; en hij koopt 
ze nu, bijna rechtstreeks uit de plaats van her-
komst, in.

Olijven
Er zijn wel vijftienhonderd soorten olijven, zwarte 
en groene. De kleur maakt voor de smaak niet 
uit; het ras, het klimaat en de grond wel. Zo’n 80 
procent is geschikt om te persen. Vroeger perste 
men wel vier keer; de eerste koude persing 
leverde het mooiste product en ‘Extra Vierge / 
Virgen / Virgine’ (extra maagdelijk) was een aan-
beveling. Jan-Joost: ‘De laatste persing werd 
zelfs wel verhit om het laatste beetje te winnen 
– en dat ging ten koste van de smaak. Maar 
eigenlijk is die kreet eerste persing achterhaald, 
want de persen zijn technisch zo verbeterd dat 
ze tegenwoordig in één koude persing alle olie 
winnen. Het is tegenwoordig dus allemaal 
maagdelijk.’
Voor een liter olie heb je zo’n vijf kilo olijven 
nodig. De pitten worden meegeperst en geven 
een bittertje en wat zuur. Onder de vijftien gra-
den beginnen sommige vetten te stollen en 
wordt de olie wat troebel en dik. Geeft niks, dat 
verdwijnt bij opwarming vanzelf. Olijfolie moet je 
donker bewaren, liever dus in de kast dan op de 
plank.
Normale bakolijfolie is in de fabriek geraffineerd 
in centrifuges waardoor een hoop smaak verlo-
ren gaat. Koudgeperste, slechts gefilterde bak-
olie is dus veel lekkerder. Jan-Joost: ‘En voor 
een dressing gebruik je liefst ongefilterde olie 
want die heeft de meeste smaak en zijn eigen 
karakter. En dan proef je ook altijd (meer of min-
der) een ‘pepertje’ achterin de keel, het bewijs 
dat je een goede olie te pakken hebt.’
Na deze uitleg gaan we aandachtig proeven, op 
een klein lepeltje krijgen we telkens wat olie. 
‘Nooit proeven met brood’, waarschuwt Jan-
Joost, ‘het is geen broodproeverij.’
De eerste is een Spaanse, uit Jaen. Wild en toch 
zacht. In de volgende, een Siciliaan, proeven we 
vers hooi en veel peper. Deze is erg lekker om 
brood in te dopen’, vindt Jan-Joost. We vervol-
gen de reis en belanden op Kreta. Die olie is 
fruitig zacht, lekker óp gebakken vis (dus niet om 
erin te bakken) en in salades. Via eentje uit 
Malaga, die we trefzeker omschrijven als weel-

derig van smaak, (‘mollig’ zegt Jan-Joost, ‘gaat 
mooi samen met zoete azijn’), sluiten we af met 
een olie uit Toscane. Nu proeven we notento-
nen, een ronde volle smaak en een subtiel 
pepertje. Heerlijk op pasta’s maar ook in sala-
des, aldus ons oliemannetje.

Azijnen
Maar met de oliën zijn we er nog niet: een mooie 
dressing verlangt naast een goede olie een 
zuurtje en eventueel wat zoet.
Jan-Joost heeft een drietal prachtige azijnen, 
allemaal rechtstreeks uit Modena in Italië. Ze 
bestaan uit 75 procent fruit en verder witte Bal-
samico-azijn. Bommen van fruit met een aange-
naam zacht azijntje. Hij raadt ons aan om de 
frambozenazijn (die smaakt framboziger dan 
een mond vol verse!) op een bolletje vanille-ijs 
te druppelen. Of in een glas Prosecco! De 
mangovariant gaat erg goed samen met koude 
kip. We proeven ook deze: een klein lepeltje is 
een tropische explosie in je mond. En de vijgen-
dadelazijn – we ervaren een wolk van feestelijke 
smaken in onze mond – doet het onder andere 
mooi op koud vlees en op een vegetarische 
schotel.
Jan-Joost heeft ook nog een dressingtip voor u: 
zie de inzet.

En hierna?
Jan-Joost z’n plannen voor de nabije toekomst 
zijn: zalm roken en droge worst maken. En zelf 
bier brouwen. Hij heeft nu lekker de ruimte, twee 
schuren en wat erf en tuin om het huis. In de 
grote schuur staan de vaten met olie en azijn 
waaruit hij voor ondergetekende wat flesjes tapt, 
een mooie olie en twee met azijn.
Wilt u deze heerlijke oliën en azijnen ook proe-
ven en kopen? En enthousiaste uitleg van Jan-
Joost de Goey krijgen? Neem dan contact met 
hem op. ‘s Avonds en in de weekends kunt u bij 
hem terecht. Stuur voor een afspraak een e-mail 
naar wereldsmaakmakers@hotmail.com.

Jan Ceulen

JanJoost met zijn fraai verpakte lekkers. Uit de ketel (met kraan) tapt hij de flesjes vol. 
(foto Joost van den Berg)

Geniale dressing

2/3 zeer goede olijfolie

1/3 wittewijnazijn

(of de iets zachtere Balsamico)

peper en zout naar smaak

theelepel Marnemosterd

scheutje gembersiroop
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Op vrijdagavond 10 maart werd de alge-
mene ledenvergadering van Dorpsbelangen 
 Thesinge gehouden. De voorzitter verwel-
komde de 37 leden en in het bijzonder de 
ereleden. Helaas was het bestuur niet op 
volledige sterkte omdat Rudy Noordenbos 
was opgenomen in het ziekenhuis.

De notulen van de vorige ledenvergadering 
 werden voorgelezen door onze secretaris Johan 
Oomkes en ook het jaarverslag van 2016. Met 
name uit het jaarverslag kunnen we conclu-
deren dat we als dorp niet stil zitten. Hierna 
kwam onze penningmeester Paul Witkamp aan 
het woord en gaf een toelichting op de financiën. 
Het oordeel van de kascommissie was dat het 
er keurig uitzag en zij verleende het bestuur 
decharge. We zien dat de subsidieaanvragen en 
ook de bedragen oplopen. Voor het bestuur was 
het dan ook een lastige keuze om de subsidie te 
verdelen. Het bestuur heeft met draagvlak van 
de leden besloten om de contributie met € 2,50 
te verhogen. Dit houdt in dat voor een alleen-
staande € 8,50 en een gezin € 12,50 aan 
 lidmaatschap per jaar wordt gerekend. Dit geeft 
het bestuur de mogelijkheid om de begroting 
voor bepaalde activiteiten te verhogen en 
 kritisch te kijken waar we bepaalde initiatieven 
financieel kunnen ondersteunen.

Herkiesbaar
Paul en Alex zitten aan hun termijn van drie jaar, 
maar geven beide aan zich herkiesbaar te stel-
len. Madelon Otten heeft al bijna een jaar het 
bestuur zeer actief ondersteund en stelt zich ook 
verkiesbaar. Ook heeft Corrie Eijkemans zich 
aangemeld. Na de stemronde werd duidelijk dat 
de leden er unaniem voor waren om deze set-
ting goed te keuren. Waar we in 2015 nog met 
drie bestuurders verder moesten, zijn we nu erg 
blij en trots dat we weer een bestuur van zes 
personen hebben.
Na de pauze was het moment daar om de vrij-
willigersprijs, de ‘Roelie Dijkemabokaal’ uit te 
reiken. Er waren weer een aantal genomineer-
den maar de prijs werd uiteindelijk verdiend 
 toegekend aan de stichting Felicitas en werd in 
ontvangst genomen door Pluc Plaatsman. 

41ste ALV Dorpsbelangen Thesinge

Namens alle bewoners van harte gefeliciteerd!

2017
Na dit heugelijk feit zijn we ingegaan op de 
 activiteiten voor 2017 en waar Dorpsbelangen 
zich momenteel mee bezighoudt. Een nieuw op 
te starten project is Allerheiligen, een katholiek 
ritueel waarbij we onze geliefden die zijn over-
leden gezamenlijk kunnen herdenken met bij-
voorbeeld een bakje troost. Dit zal in de maand 
november gaan plaatsvinden en u wordt hier 
verder nog over geïnformeerd. Ook gaf de voor-
zitter aan erg blij te zijn met het ontstaan van de 
activiteitencommissies. We zien hierin een 
 stijgende lijn. Natuurlijk is er nog wel ruimte voor 
verbetering, maar we zijn op de goede weg en 
dit geeft het bestuur de nodige warmte! Uitein-
delijk is het belangrijk dat we met alle bewoners 
zorgdragen voor de leefbaarheid van eenieder.
Ook werden de punten voor het overleg met 
Burgemeester en Wethouders geïnventari-
seerd. Bewoners aan de Molenweg maken zich 
zorgen over de snelheid waarmee auto’s en 
motoren de Molenweg passeren. Ze merken op 
dat dit veelal door de eigen dorpelingen gebeurt. 
De voorzitter verzoekt met klem om hier reke-

ning mee te houden en geeft aan dat het bestuur 
met de aanwonenden in gesprek gaat om te 
kijken naar een passende oplossing. Ook zijn er 
klachten over de trage internetverbinding, vooral 
buiten het dorp Thesinge. We weten dat dit een 
probleem is en we gaan ons hier verder in 
 verdiepen.
De slechte staat van de Lageweg werd natuurlijk 
ook aangehaald en tevens de Molenweg ter 
hoogte van de begraafplaats. De zijkanten van 
de weg worden aangevuld met grind om elkaar 
op deze smalle weg te passeren, maar we zien 
dat het grind binnen een mum van tijd weer is 
verdwenen, waardoor er gevaarlijke gaten 
 ontstaan. Het bestuur zal deze punten mee-
nemen in het gesprek met B&W.
Op verzoek werd de algemene ledenvergade-
ring van 2018 gepland op 9 maart. Zet deze 
datum alvast in je agenda. Voor de rest waren er 
geen punten voor de rondvraag en de voorzitter 
sloot deze avond af. Hierna werd er nog een 
oude film uit de jaren zestig gedraaid en bleven 
de meeste leden nog even gezellig nazitten 
onder het genot van een borrel.

Alex Mollema, voorzitter Dorpsbelangen

Ereleden Welly Boer en Roelie Dijkema tijdens het tellen van de stemmen (foto Koos van de Belt)

Het was gezellig druk en erg lekker eten op de 
eerste avond bij Avec Plezier.
In de G&T stond eerder een oproep om ideeën 
wat betreft eten op zaterdag in Thesinge na de 
sluiting van de Oude School. Deze editie was 
nog nauwelijks droog van de pers, of Remco de 
Raad startte met zijn cateringbedrijf Avec  Plezier 
een reeks ‘popup restaurants’ in het Trefpunt.
Hij serveert prachtig opgemaakte en zeer 
 smakelijke gerechten voor een vrienden, of zeg 
maar dorpsgenotenprijs. Speciale lof verdient 
Jan Mollema met een uitstekende wijnkaart. 
Veel keuze, goede kwaliteit, en alle wijnen zijn 
ook per glas verkrijgbaar en zijn schappelijk 
geprijsd.
U kunt reserveren via 
www.avecplezier.nl/popuprestaurant.
(tekst Jan Ceulen, foto Joost van den Berg)
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Het huis van opa en oma
Al vijfentwintig jaar wonen Renske en Ton 
Werdekker in het huis aan de Dorpsweg 
nummer 52 in Garmerwolde. Zij hebben 
het huis in 1992 overgenomen van de opa 
en oma van Renske. Dit waren Jan Jelmer 
en Rensktje Steenhuis, de grootouders van 
moeders kant. Officieel heet Renske dus 
ook Rensktje. In het archief van de G&T is 
in  november 1989 een hoofdartikel te  vinden 
over het leven van deze twee  mensen. 
 Renske en Ton denken met respect terug 
aan deze opa en oma, die vanaf 1964 in 
dit huis hebben gewoond. Oma werd door 
opa volledig verzorgd omdat zij ernstig 
reuma had. Zij is in het huis overleden en 
hij is verhuisd naar het verzorgingshuis in 
Middel stum. Daar is hij in 2001 op 102-jarige 
leeftijd overleden. Opa Jan Jelmer heeft drie 
eeuwen meegemaakt!

Rentenierswoning
Het huis is in 1927 gebouwd voor een boer die 
ging rentenieren. Aan alles is nu nog te zien dat 
het in die tijd een luxe woning was. De boven-
ramen met glas-in-lood, eiken deurposten met 
fraai profiel, schuifdeuren met benen en  messing 
handvatten getuigen hiervan. Tijdens de groot-
scheepse verbouwing door Ton en Renske zijn 
er authentieke elementen verdwenen. De zwart 
marmeren schouw in de voorkamer werd weg-
gehaald ten gunste van de aanleg van centrale 
verwarming. Ton herinnert zich dat er een speci-
aal vakje in de schouw zat waar de tabakspot in 
paste. De keukenmuur werd doorgebroken 
zodat er één grote ruimte ontstond. Dit bete-
kende dat het granieten aanrecht moest 
verdwijnen en ook de eikenhouten balken, die 
door het breekwerk niet meer mooi aansloten, 
werden weggewerkt achter een nieuw plafond. 
Met gevoel voor detail heeft Ton wel de oude 
servieskast in ere hersteld. Bij de verbouwing 
zijn ook de zuivel- en aardappelkelder verdwe-
nen. Evenals de waterput, het varkenshok en 
het kippenhok. Ook het toilet, dat nog aange-
sloten was op een septic tank, is gemoderni-
seerd toen er riolering is aangelegd. 

Terug naar geboortedorp
Renske is geboren in Garmerwolde aan de 
Oude Rijksweg. Toen zij tien jaar was zijn haar 
ouders, Kees Huisman en Anke Huisman-
Steenhuis, verhuisd naar Ruischerbrug. Zij her-
innert zich de dorpsschool nog wel en ook dat ze 
eens met haar fietsje op de kop in het Damster-
diep is gevallen. Toen ze verhuisden was haar 
broer nog maar twee jaar. Het is een groot 
 verdriet dat haar moeder overlijdt als Renske 

achttien jaar is. Dan heeft ze al een relatie met 
Ton en gaan ze niet lang daarna samenwonen 
in Groningen. Door toeval komen ze toch weer 
in Garmerwolde terecht. Vader Kees tipt hen dat 
er een huis te koop staat aan de Oude Rijksweg. 
Dit was een fijn huis op een prachtige plek. Hier 
werden hun drie zonen geboren; helaas is hun 
jongste zoontje vlak na de geboorte overleden. 
Het oude huis was na twaalf jaar naar wens 
opgeknapt en het gezinnetje woonde er met 
 plezier toen opa Steenhuis aan Ton te kennen 
gaf dat hij wilde dat Renske en hij zijn huis zou-
den overnemen. Dit betekende flink omschake-
len maar ze besloten opa’s wens in te willigen en 
er opnieuw tegenaan te gaan. Dit betekende 
alweer een enorme verbouwing. Ton werd door 
zijn schoonvader gelukkig heel veel geholpen.

Dorpsweg 52
De zonen Werdekker, Erik en Niels, hebben een 
heerlijke jeugd gehad in het huis aan de Dorps-
weg. Op de bovenverdieping waren vier slaap-
kamers en het hele huis was zeer naar wens. Tot 
het noodlot toesloeg toen Renske in 2010 een 
hersenbloeding kreeg. Na een lange periode van 
behandeling en revalidatie kon Renske weer 
thuis wonen. Maar dan was er wel een slaap-
kamer en badkamer op de beneden verdieping 
noodzakelijk. Ook buitenom moest alles rolstoel-
toegankelijk gemaakt worden. En er was een 
garage nodig om onder anderen de scootmobiel 
onderdak te zetten. Met professionele hulp werd 

gerealiseerd dat het huis voor Renske bewoon-
baar werd. Het is allemaal zodanig aangepast 
dat zij zich kan verplaatsen met de rollator. Ook 
het terras achter het huis is voor haar bereikbaar 
vanuit de slaapkamer. Alle deuren zijn aange-
past op de breedte van een rolstoel. Je kunt wel 
stellen dat het een gigantisch zware tijd is 
geweest voor de familie Werdekker.

Bevingsschade
Het is dan ook knap frustrerend dat door de 
aardbevingen zich alwéér allerlei klussen aan-
dienden. Binnen- en buitenshuis werden er 
beschadigingen weggewerkt en de compensatie-
regeling werd onder andere besteed aan nieuwe 
beglazing. Dit betekende natuurlijk weer heel 
veel voor- en nawerk. Voorlopig komt er hopelijk 
geen grootschalig kluswerk meer bij zodat er tijd 
is om er op uit te gaan met de caravan. Renske 
en Ton vinden het mooi dat ze zicht hebben op 
de levendige Dorpsweg. Er rijdt, fietst en wan-
delt veel volk voor hun huis langs en dat geeft 
reuring in het bestaan. Daarbij voelt dit familie-
huis op deze historische plek als een warme, 
complete en compacte leefomgeving. Het enige 
nadeel is dat ze ook wel ergernis voelen als er 
weer eens een hardrijder voor het huis langs 
scheurt en vergeet dat rechts voorrang heeft. 
Regelmatig worden zij opgeschrikt door 
 piepende remmen. Gelukkig loopt het meestal 
nog net goed af.

Truus TopHettinga

Renske en Ton voor hun huis (foto: Andries Hof)
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De rasverteller Jan Brokken vertelde op 19 maart in de kloosterkerk van Thesinge een mooi 
verhaal over zijn belevenissen met zijn vriend Youri Egorov, een getalenteerd Russisch pianist en 
destijds gevlucht uit de SovjetUnie. Pianist Marcel Worms speelde stukken die te maken hadden 
met deze geschiedenis. Jan signeert hier zijn boeken. (foto Joost van den Berg)

Het (politieke) bankje 
‘Vrijdag is het mainsttied veranderen van ‘t weer’, 
zei opoe Harmke (van der Woude-Woldhuis) 
altijd. Daar dacht ik aan toen ik, na een regen-
achtige week, op deze vrijdagmorgen in het 
 zonnetje plaatsnam op het bankje. De vorige 
avond had ik de visite uit Garmerwolde uitgela-
ten en vond het daarna nodig een afzakkertje te 
halen in het enige en gezellige café in Taisn. 
Daar hadden we (aan de bar) een interessante 
discussie met iemand die SP ging stemmen 
(moet hij zelf weten). Als G.N. Schutter nu had 
geleefd, dan had hij ook op deze partij gestemd. 
Hij zat namelijk in de Staten voor de Vrijzinnige 
Democratische Bond. Maar nu terug naar het 
bankje. Omdat ik dacht: ‘er komt geen kip langs’, 
had ik het Nieuw Israëlisch Weekblad meege-
nomen.
Ik had thuis al tot pagina 16 gelezen. Nathan 
Lopes Cardozo is een rabbijn die de controverse 
niet schuwt. Een gesprek over vader, joden, 
homoseksualiteit, nieuw jodendom, godsbesef 
en ‘je kunt niet zeggen dat God een hij of een zij 
is’, waren de onderwerpen.
En toen opeens een stem: ‘Heb jij dat ook gele-
zen, lijst 5, nr. 50: Hannie van Leeuwen’? 
 Jazeker, mooi toch dat ze haar op de lijst heb-
ben gezet. Een beetje compensatie? Juffrouw 
van Leeuwen (zo werd ze in de kamer genoemd), 
was de woordvoerster namens de ARP. Inmid-
dels 91, is de nu gewoon mevrouw van  Leeuwen.
‘De ARP?’, vroeg de dame naast me. De ARP 
was de Anti Revolutionaire Partij van Abraham 
Kuyper, van de Gereformeerden. Straaljager 
Hannie noemde Marcus Bakker van de 
 Communistische Partij Nederland haar. Dat had 
te maken met toen zij in de kamer voor aanschaf 
van de F16 stemde, en hij uiteraard tegen.
En dan had je ook nog de Katholieke Volks 
 Partij, nogal logisch voor de rooms-katholieken 
en er was de Christelijk Historische Unie, die 
was voor de chique hervormden. Zitten nu 
gedrieën in het CDA.
We hebben ook de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie, en niet te vergeten de Partij van de 
Arbeid. Heel lang hield een inmiddels overleden 
dorpsgenoot de oude naam aan. En dat was? 
De SDAP, de Sociaal Democratische Arbeiders 
Partij. In 1946 hebben ze dat veranderd.
‘Oké’, zei mijn bankzitster, ‘dat was het?’ Nou ja, 
de grootste dan. Alleen de oudste staat niet op 
het aanplakbord: de SGP, de Staatkundig 
 Gereformeerde Partij (1906).
We weten bij het verschijnen van dit prachtige 
blad wat het heeft opgeleverd, wat de uitslag is 
geworden en of het gesprek aan de bar zetel-
winst heeft opgeleverd voor de persoon in kwes-
tie. En we weten of nr. 50 van lijst 5 voorkeur-
stemmen kreeg. En we weten of ons land door 
rechts of door links geregeerd gaat worden, of 
door een combinatie daarvan.

Jakob van der Woude

WWK speelde de klucht ´t Zit in de zenen’; 
wederom een komisch spel met veel  

liefde en leed 
(foto Joost van den Berg)

Op zaterdag 11 maart was het weer Voorjaars-
klussendag in Garmerwolde, dit keer in combi-
natie met NL Doet. Op een stralende zon-
overgoten dag deden zo’n dertig mensen 
verschillende werkzaamheden. Zo zijn er onder 
andere bij de ingang van de kerk wat bloem-
bollen gepoot, is er bij de entree van het dorp 
onder de heg gespit, zijn bij het dorpshuis de 
lindes geknipt en kan men er weer helder naar 
buiten kijken. Verder zijn de bermen ontdaan 
van zwerfvuil en is Garmerwolde weer mooi 
schoon.
Onder het genot van lekkere tomatensoep met 
bolletjes werd de dag afgesloten en daarna wer-
den de volle aanhangers naar Groningen 
gebracht.

Groetjes, SiebKlaas Iwema

Klussen met mooi weer

Jacob Hartog ruimt het zwerfvuil op 
(foto SiebKlaas Iwema)
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Op vrijdag 10 maart was Commissaris van de 
Koning René Paas op bezoek in de kerk van 
Garmerwolde. Paas is beschermheer van de 
Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en 
wilde graag de kerk van Garmerwolde zien. 
Daar tuurde hij niet alleen omhoog naar de 
gewelfschilderingen maar kreeg hij ook te 
horen over de plannen voor ‘Feest! in Oost 
en West’ in en rondom de eeuwenoude kerk. 

Wat vieren we eigenlijk?
Paas en zijn medewerker bekeken de kerk en 
luisterden naar verhalen van de directeur, de 
voorzitter en medewerkers van de stichting over 
het werk van de Stichting Oude Groninger 
 Kerken. De stichting zorgt voor gebouwen die 
vaak zes, zeven of soms zelfs acht eeuwen oud 
zijn. Behoud van oude Groninger kerken is de 
kerntaak. In de komende jaren wil de stichting 
de nadruk leggen op de rol van kerken als 
bakens van betekenis. Daarin past het project 
‘Feest! In Oost en West’ dat in 2019 in en rondom 
de kerk van Garmerwolde van start gaat. 
Pasen staat voor de deur, Pinksteren volgt in juni. 
Zo zijn er het hele jaar door feesten. Maar wat 
vieren we dan eigenlijk? Om de kennis van (reli-
gieuze) feesten te bevorderen heeft Museum 
Catharijneconvent het landelijk samenwerkings-
project ‘Feest! weet wat je viert’ in het leven 
geroepen. Dat project loopt al op verschillende 
plaatsen in Nederland. Bijvoorbeeld in het Zuider-
zeemuseum in Enkhuizen, het Openlucht-
museum in Arnhem, het Bijbels Museum en 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amster-
dam, en in Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg.

Commissaris van de Koning in Garmerwolde

In het Noorden nog niet, maar daar komt veran-
dering in. In de kerk en de toren van Garmer-
wolde kunnen kinderen vanaf 2019 van alles 
leren en ontdekken over oorsprong, betekenis 
en overeenkomsten van feesten uit de verschil-
lende wereldreligies. Er is lang nagedacht over 
een goed plan, en dat ligt er nu. Als alles lukt, 
start het project in het jaar 2019, het jaar waarin 
de stichting ook haar vijftigjarig bestaan viert. 

Voorproefje met Pasen
Als voorproefje op het feestproject heeft de 
stichting voor Pasen een educatief programma 
bedacht in Garmerwolde: ‘Oost West, Paas-
best!’. Acht basisscholen hebben zich daarvoor 
opgegeven. De leerlingen (bovenbouw) worden 

ontvangen in de kerk en krijgen daar een intro-
ductie op het paasverhaal en paastradities in 
oost en west. Ze maken een ontdekkingstocht 
over de gewelven, zoeken eieren op het terrein 
en maken een verrassingsei. 

Was het bezoek van de Commissaris van de 
Koning een succes?
Dit twitterde hij: ‘Dankjewel, Groninger Kerken, 
voor een inspirerende ochtend met goede 
ideeën, mooie verhalen, prachtige vergezichten 
en heerlijke appeltaart.’

Namens de Plaatselijke Commissie, 
Anne Benneker 

René Paas (tweede van links) wordt geïnformeerd in de kerk van Garmerwolde (foto Anne Benneker)

In het kader van een te realiseren Hofje, 
genaamd ‘Garmerheerd’, in Garmerwolde, is er 
op maandagavond 1 mei a.s., aanvang 20.00 
uur, voor iedereen een informatieavond in het 
dorpshuis van Garmerwolde.
Zo’n Hofje is een woonproject voor zelfredzame 
ouderen en jongeren. Wonen rondom een 

Informatieavond ‘Hofje’ Garmerwolde
gemeenschappelijke binnentuin, in je eigen 
duurzame woning, je bent onafhankelijk en er is 
‘Noaberschap’.
Op deze avond is Peter Prak, de oprichter van 
de Stichting ‘Knarrenhof’, aanwezig om uitleg 
over het project te geven en vragen te beant-
woorden.

Misschien denkt u: ‘Hier ben ik nog niet aan toe’, 
maar deze avond is toch wel een kans om meer 
informatie te verkrijgen over de toekomst-
mogelijkheden in ons dorp.
Wilt u alvast meer lezen over Hofjes, bezoek 
dan de website van de Stichting Knarrenhof, 
www.knarrenhof.nl.

Werkgroep Hofje Garmerwolde
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Golden strötje
Op zundagmirrag 19 meert gaven Linde Nijland 
(zang en gitaar) en Bert Ridderbos (onder 
andern citter, gitaar en trekbuukschoever ofte-
wel akkordion) n hal mooi optreden in Gaarm-
wolder kerk. De laidjes valen onder folk en t was 
in t Engels en t Grunnegs. Mor veur nijere 
meziek draaien ze haand ook nait om, want 
zowel van heur older repetaaier as van n nog oet 
te kommen spaigelploatje het ze zongen. En wat 
ken ze schitternd zingen! n Golden strötje! En 
dat met dij akoestische klanken van de kerk... 
Tja, as je der nait bie warren, din heb je echt wat 
mislopen; je haren der nog best bie in paasd.

Moi, SiebKlaas Iwema

Het laatste evenement van Stichting Felicitas in 
dit seizoen is de muzikale theatervoorstelling 
‘Kabarett’ van theaterinitiatief THTR op woens-
dagavond 12 april a.s. om 20.00 uur in dorps-
huis Trefpunt. Die avond treedt u binnen in de 
wereld van de jarretels en variété, van drank en 
sigaretten. We volgen het verhaal van de Joodse 
artiesten in de Berlijnse nachtclub ‘Das  Kabarett’ 
aan de vooravond van nazi-Duitsland. Hun 
leven speelt zich, terwijl de wereld om hen heen 
in brand staat, volledig binnen de muren van het 
theater af. Ze zingen, ze dansen… tot ook de 
muur van het theater de werkelijkheid niet meer 
tegen kan houden en zich onverbiddelijk aan 
hen opdringt.

Trefpunt wordt nachtclub

Donderdag 16 maart was er een inloopbijeen-
komst in dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde 
over de kruising aan het eind van de Oude Rijks-
weg met de Fledderbosweg en de Rijksweg. 
Deze zal veranderd worden in een ovatonde 
(dat is een ovale rotonde). De Rijksweg en het 
fietspad zullen vanaf het 60 km bord aan de kant 
van Ten Boer tot ongeveer ter hoogte van 
 Cornelis zo’n 50 tot 75 cm hoger worden (inclu-
sief de ovatonde). Zo wordt de aansluiting met 
de duiker minder steil. De bosschages gaan 
weg en van de appelhof wordt ook drie meter 
gebruikt. Het fietspad naar de oversteek wordt 
verlegd en vlakker; hier komt ook de noodweg 
naar de zuivering.

Komend najaar begint men al: eerst de bos-
schages weg, daarna leidingen verleggen en 
dan volgt de aanvoer van grond/zand en het op 
de plek leggen waar de wegen komen, om de 
grond alvast in te laten klinken. 
In de zomer van 2018 (de bouwvakvakantie) zal 
men met de ovatonde beginnen. Het werk zal zo 
aanbesteed worden dat het verkeer erbijlangs 
kan. 

Inloopavond kruising Fledderbosweg

Er wordt nog gekeken of de ingang van de dam 
(naar het belendende land tussen de kruising en 
Zevenhuisjes) vlakbij de ovatonde kan komen. 
Dit onder voorbehoud dat ze met de boer tot 
overeenstemming kunnen komen.
De aanbesteding gebeurt samen met Ten Post 
en Wirdum. Als alles klaar is zal de 60 km grens 
worden ingetrokken.

Men weet nog niet wat er op de ovatonde komt. 
Mogelijk kan een bedrijf voor beplanting zorgen: 
in ruil voor het onderhoud mag men er dan een 
bordje met reclame neerzetten.

Groetjes, SiebKlaas Iwema

Het ontwerp voor de ovatonde (foto SiebKlaas Iwema)

Terwijl de aftakelende til in Thesinge – na vier maanden aandringen via de zogeheten MeldStad
app van de gemeente Groningen – eindelijk van een nieuw houten plankier werd voorzien, ging 
de beeldbepalende en zeer oude kastanje (in de tuin van Kerkstraat 9a) tegen de vlakte.  
De boom was ziek. En nee, het hout is niet gebruikt voor de brug. (foto Joost van den Berg)

Onlangs is Thesinge verblijd met een nieuw 
bruggetje tussen de Bakkerstraat en Moeshorn 
(foto Joost van den Berg)

De opstelling van de zaal wordt zo veranderd 
dat je als kijker als het ware middenin het spel 
komt te zitten, wat het extra aantrekkelijk maakt 
om te komen kijken.
Een bijzondere laatste voorstelling dus, eerder 
met veel succes opgevoerd in 2012 en nu in een 
hernieuwde bewerking weer op de planken 
gebracht. De entree bedraagt € 12,50.
Kaarten kunt u reserveren door een mail te  sturen 
naar stichtingfelicitas@gmail.com of te  bellen 
naar 06 14 948 438. Door de eerder genoemde 
aanpassing van de stoelopstelling zijn er minder 
kaarten beschikbaar dan normaal het geval is, 
dus wacht niet te lang.

Stichting Felicitas
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Wist-u-dat…
•  er ook dit jaar weer een roekeninvasie in 

Thesinge plaatsvindt?
•  ze vorig jaar Smitshouk onveilig maakten en 

zelfs bij mevrouw Ritsema inbraken?
•  dit krassende gekraaite zich inmiddels ook 

elders vestigt?
•  ze nu ook nesten bouwen rond de Klooster-

kerk en aan de Schutterlaan?
•  u meer wetenswaardigs over roeken kunt 

lezen in de G&T van mei 2016?

‘De Soos’
De klaverjasavond in maart heeft de volgende 
uitslag opgeleverd:
Kees Wierenga 5165
Wilma Tammeling 4981
Detta van der Molen 4943
Henk Vliem 4680

De volgende keer is op dinsdag 11 april, 
aanvang 20.00 uur, in dorpshuis De Leeuw te 
 Garmerwolde.

Stoomfluitjes
Gezocht: G&T-bezorger voor Garmerwolde. 
Elke maand een uurtje of twee. Er staat een 
kleine vergoeding tegenover. Interesse? 
Meld je dan aan bij de redactie of mail naar 
secretaris@gentexpress.nl.

Te koop: Garage Sale op zaterdag 8 april van 
10.00 – 16.00 uur. Vijverbenodigdheden, w.o. 
een pomp; autostoeltjes en fietsstoeltjes; 
audioset; curiosa, enig meubilair, etc.
Betsy Appelman, Dorpsweg 28 Garmerwolde.

Het KOMBInnen café, dat elke tweede zondag-
middag van de maand wordt gehouden in dorps-
huis De Leeuw in Garmerwolde, heeft voor de 
komende periode een aantal gevarieerde work-
shops gepland.
We trachten voor elke wat wils te organiseren en 
ook als u niet met de workshop meedoet bent u 
altijd welkom (geen entree) om even gezellig 
een kop koffie of thee te drinken, een krantje te 
lezen, of een gezellig gesprek te voeren met 
dorpsgenoten. We zijn doorgaans geopend van 
14.00 – 17.00 uur.

KOMBInnen Hieronder het workshopoverzicht voor 2017:
9 april Sushi maken met Leyan
14 mei Djembe met Wim
11 juni  Beschilderen van porseleinen 

en glazen serviesgoed met 
Astrid van de Weerd

9 juli  High tea, geen workshop maar 
gewoon heerlijk genieten.

Augustus Zomerstop
10 september Workshop met Tineke Meirink
8 oktober  Verrassingsworkshop (wordt 

later bekend gemaakt)
12 november  Kumihimo armband maken met 

Cynthia
10 december Kerst Inn

Binnenkort, op zondag 9 april dus, Sushi maken 
met Leyan. Een culinaire workshop voor volwas-
senen. Met groene thee en een glaasje sake 
tijdens de workshop.
Je leert een heerlijke sushi maken om vervol-
gens met 24 stuks naar huis te gaan. Dat wordt 
smullen na een gezellige middag! De workshop 
start om 14.30 uur. Maximaal 12 deelnemers.
Info en opgave: cynthialeurs@gmail.com.
Meer informatie vindt u op onze facebook-
pagina: KOMBInnen Garmerwolde.

Cynthia Leurs

Garmerstee
Iedere tweede donderdag van de maand is er 
een activiteit van de werkgroep Garmerstee. 
Als extra service werd er op donderdag 16 
februari een inloopmiddag in het dorpshuis 
georganiseerd voor mensen met computer-
vragen. Maarten Strik en Jan van der Molen 
deden hun uiterste best om de problemen 
van de bezoekers op te lossen. 
Na de zomervakantie komt er waarschijn-
lijk een middag over fotobewerken en het 
 maken van een fotoboekje online.

Op donderdag 9 maart maakte Harrie Meier zijn 
opwachting bij de Garmerstee en vertelde zo’n 
dertig belangstellenden over zijn werk als buurt-
agent in de gemeente Ten Boer. Hij valt onder 
het basisteam Ommelanden Noord (Delfzijl en 
Uithuizen) en draait naast zijn gewone werk ook 
mee in de noodhulp in de gemeenten Delfzijl, 
Appingedam, Eemsmond, Loppersum en Ten 
Boer.
Korte lijnen zijn heel belangrijk; uiteraard heeft 
hij regelmatig overleg met diverse personen en 
organisaties.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, 
hebben ouderen niet meer kans om slachtoffer 
van criminaliteit te worden dan jongeren. Maar 
je kunt het wel zo vóelen.
Inbraak blijft heel vervelend en zeer ingrijpend. 
Er zijn verschillende manieren om het inbrekers 
zo moeilijk mogelijk te maken. Denk aan dege-
lijke sloten op ramen en deuren; de achterkant 
van de woning en eventuele schuifpuien blijken 
het kwetsbaarst. Ook verlichting bij buiten-

deuren schrikt af. En doe de deur op slot als je 
even om een boodschap gaat of elders in het 
huis druk bezig bent. Laat de sleutel niet aan de 
binnenkant van het slot zitten, doe geen adres-
label aan de sleutel (bij verlies weet de dief waar 
ie moet zijn), geef niet aan dat je alleen woont 
en plak geen afwezigheidsbriefje op de deur.
Registreer kostbare spullen, doe geen kasten 
op slot, zorg dat je geen grote bedragen in huis 
hebt en leg de sleutel van de buitendeur niet 
onder een bloempot of deurmat. Zet ook de fiets 
in het schuurtje of achter het huis op slot.
Laat onbekenden die zich bijvoorbeeld voordoen 
als metercontroleur niet zo maar binnen; vraag 

altijd om legitimatie en bel bij twijfel naar het 
bedrijf. Geef ook nooit je bankpas of pincodes af.
Sociale contacten zijn heel belangrijk: licht elkaar 
in als je met vakantie gaat. Vraag de buren de 
boel in de gaten te houden en de post weg te 
leggen; zorg dat het huis er bewoond uitziet.

Op donderdag 13 april gaan we noten schieten 
en op 18 mei maken we een uitstapje naar de 
wijnboerderij in Wirdum met aansluitend poffert 
eten.

Hillie Ramaker-Tepper

Harrie Meier vertelt over zijn werk (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Colofon

Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge
Jan Ceulen 050 311 6551
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof 06 44 066 124
Fotograaf Thesinge
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

Volgende krant komt uit op 28 april.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 16 april vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 2 april
clusterdienst
10.00 uur in Stedum
mw. Werkman uit Groningen 
ds. Kok uit Nijeveen
Zondag 9 april Palmpasen
clusterdienst
koffiedrinken voor de dienst
11.00 uur in Thesinge
ds. mw. Rooseboom uit Drachten
Donderdag 13 april Witte 
Donderdag 
pesachmaaltijd
19.30 uur in Ten Post
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag
gezamenlijk met Ten Post

19.30 uur in Thesinge
door liturgiecommissie
Zaterdag 15 april Stille Zaterdag
paaswake
19.30 uur in Ten Post
Vrijgemaakte Kerk; Eestumerweg
Zondag 16 april Pasen
clusterdienst
9.30 uur in Stedum
mw. Werkman uit Groningen
Zondag 23 april
11.00 uur in Garmerwolde
ds. Langenburg uit Middelstum
Zondag 30 april
clusterdienst
9.30 uur in Thesinge
mw. Werkman uit Groningen

Zondag 2 april
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. R. den Hertog
Zondag 9 april
9.30 uur prof. G.C. den Hertog
14.30 uur prof. G.C. den Hertog
Zondag 14 april Goede vrijdag
19.30 uur br. J. Holwerda

Zondag 16 april 1ste paasdag
9.30 uur stud. A. van den Os
14.30 uur stud. A. van den Os
Zondag 17 april 2de paasdag
9.30 uur zangdienst
Zondag 23 april
9.30 uur ds. J. Hardeman
14.30 uur ds. J. Hardeman

Ontmanteld: het Van Oeckelenorgel uit de kerk van 
Garmerwolde is in restauratie en de ombouw is het enige 
wat er nu nog van over is. (foto SiebKlaas Iwema)

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 – 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Zaterdag 1 april
Garmerwolde, De Leeuw; 16.00 
uur: Informatiebijeenkomst 
lichtkrant Rijksweg. Zie artikel.
Vrijdag 7 april
-  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Garmerwolde, De Leeuw; 17.00 

uur: Dorpsborrel.
-  Ten Boer; 13.00 – 16.00 uur: Aan - 

leveren snoeihout op Boltweg 1.
Zaterdag 8 april
-  Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 

19.00 uur: 35-jarig jubileumfeest 
van de Feestweekcommissie.

-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 
Ophalen oud papier.

Zondag 9 april
Garmerwolde, De Leeuw; 14.30 
– 17.00 uur: KOMBInnen café. 
Workshop sushi maken. Zie 
artikel.
Woensdag 12 april
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Muzikale theatervoorstelling 
‘Kabarett’ door THTR. Zie artikel.
Donderdag 13 april
Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 
uur: Neutenschaiten Garmerstee.
Vrijdag 14 april
Ten Boer; 13.00 – 16.00 uur:
Aan leveren snoeihout op Boltweg 1.
Maandag 17 april
Thesinge, Trefpunt; 14.45 uur: 
Paaseieren zoeken (voor de 
kinderen). 15.30 uur: Neuten-
schaiten. 
Inschrijving neutenschaiten (€ 2,00) 
vanaf 15.00 uur. Kinderen gratis.
Donderdag 20 april
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Dit is alweer de 

laatste keer van het seizoen, in 
september beginnen we weer.
Vrijdag 21 april
-  Ten Boer; 13.00 – 16.00 uur: Aan - 

leveren snoeihout op Boltweg 1.
-  Thesinge, café Molenzicht; 20.00 

uur: Algemene ledenvergadering 
Begrafenisvereniging Thesinge 
e.o. Ook niet-leden zijn welkom.

Maandag 24 april
-  Garmerwolde; van 8.30 – 9.30 

uur: Chemokar op de parkeer-
plaats t.o. de Koningsheert.

-  Thesinge; 9.45 – 10.45 uur: 
Chemokar op het Hendrik 
Ridderplein.

Woensdag 26 april
Garmerwolde, De Leeuw; 
Koningsnach.
Donderdag 27 april
Koningsdag.
Maandag 1 mei
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Voorlichting over de plannen 
voor een Knarrenhof. Wat houdt 
deze woonvorm in? Zie artikel.


