
1

GARMER & THESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

44e jaargang - februari 2019

‘De Gister’: 
bier uit Garmerwolde

Bier heb je in alle soorten en maten. Jaren-
lang was er een hegemonie voor pils, maar 
tegenwoordig lijkt er een heuse speciaal-
bier-revival gaande. Er verschijnen steeds 
meer lokale biertjes van kleine(re), onafhan-
kelijke brouwers. En wist u dat Garmerwolde 
sinds kort ook een lokale brouwerij heeft? 
De G&T-redactie kreeg hier lucht van en 
zoals u wellicht zult begrijpen was er geen 
gebrek aan animo om dit nader uit te zoeken. 
Aldus klopte een bierliefhebbend drieman-
schap (ondergetekenden en fotografe) aan 
bij thuisbrouwers Corree Sturing en Gerben 
Pool.

We worden uitgenodigd in de schuur van de 
familie Sturing. Bij binnenkomst valt het oog 
direct op de best wel imposant ogende brouw-
uitrusting. Daarnaast een stellingkast vol bier-
kratten en -flesjes: sommige gevuld, met aan-
duiding van datum en biersoort op een etiket 
(lees: handgeschreven op schilderstape), en 
sommige nog-te-vullen. En achter in de schuur 
een ontmantelde VW Kever. Voordat we het 
weten plopt Corree met een brede grijns een 
flesje open: ‘Zullen we eerst maar even hiermee 
beginnen dan?’ Gaat het een drinkgelag wor-
den? Nee, hij schenkt het ene flesje van 30 cl uit 
in drie proefglaasjes. ‘Deze IPA (Indian Pale Ale; 
soort bier - red.) is net klaar; ben benieuwd wat 
jullie van de smaak vinden.’

Een biertje op zijn tijd
Gerben en Corree kennen elkaar via bevriende 
broers en de kerk in Zuidhorn. Gerben is afge-
studeerd aan de kunstacademie en leraar in het 
praktijkonderwijs. Hij woont met zijn gezin in 
Stad. Werktuigbouwkundige Corree is werk-
zaam als legionella-inspecteur en woont met 
Annelies en hun kinderen Marnick en Anouk 
sinds 2008 aan de W.F. Hildebrandstraat. Elke 
vrijdagavond komen Corree en Gerben samen 
om zich bezig te houden met het bierbrouw-
proces; of het nu het brouwen zelf is, het  proeven 
van de resultaten of het nadenken over nieuwe 

Corree en Gerben in het hart van hun brouwerij (foto Hieke)

smaken en namen voor hun bieren. De naam 
van hun brouwerij is De Gister. ‘Dat vonden we 
beiden een leuke en gepaste naam. Je bent 
natuurlijk gister als je bier maakt, maar het slaat 
ook op tijd. Het idee van ‘vroeger was alles 
beter.’ In diezelfde geest besloten ze ook hun 
bieren een ‘tijdsaanduiding’ te geven, zoals 
Ondertussen en Te zijner tijd. Aan de muur 
hangt een bord vol naamideeën voor toekom-
stige brouwsels. ‘Alleen geslaagde brouwsels 
geven we een naam. Dat recept kunnen we dan 
eventueel nogmaals brouwen onder dezelfde 
naam.’ Zo heeft Gerbens broer Maarten inmid-
dels voor de Slapeloze nacht een mooi etiket 
gemaakt (zie foto op pagina 2).

Hoe het geschiedde
Bij het uitschenken van het tweede proefflesje - 
een heerlijke stout - vragen we naar het hoe en 
waarom van hun brouwexercities. ‘Dat begon bij 
onze oldtimers’, begint Corree. ‘Gerben heeft 

een VW T2 bus uit ‘76 en ik een Kever uit ‘71 en 
om elkaar te kunnen helpen gingen we elke 
woensdagavond gezamenlijk sleutelen en dan 
namen we ter afsluiting een goed biertje, of twee 
… of meer.’ ‘Maar, dan wel bij voorkeur een die 
we nog niet kenden’, vult Gerben aan. ‘Over de 
tijd merkten we dat we eigenlijk steeds meer tijd 
gingen besteden aan (het analyseren van) het 
bier en werden we nieuwsgierig of we zoiets zelf 
ook - misschien zelfs beter - konden fabriceren. 
Thuisbrouwen was heel erg in opkomst. Toen ik 
kerst 2016 zo’n kant-en-klaar brouwpakket 
cadeau kreeg, zijn we daar samen mee aan het 
stoeien gegaan in mijn keuken.’
Het eerste brouwsel was niet echt een succes. 
Corree: ‘Het was klooien met onze eigen 
beschik bare spullen: te kleine pannen,  vergieten 
in plaats van zeven, maar hoe het nou  precies 
allemaal moest wisten we zelf ook nog niet. Het 
hele huis stond blauw van de damp. Uiteindelijk 
is er wel iets in het ‘vergistingsvat’ gekomen. 
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Zo’n vijf tot zes weken later kun je dan het eerste 
flesje openen en proeven … Nou, dat was 
gewoon niet te drinken.’ Gerben: ‘Ik vierde het 
eerste biertje terwijl ik in bad zat, maar toen ik 
het flesje opende spoot het bier eruit tot aan het 
plafond! Met een penetrante lucht die nog een 
dag bleef hangen. Het smaakte ook niet eens 
naar bier … Daarna besloten we om ons er eerst 
maar eens beter in te gaan verdiepen, want het 
bleek toch niet zo eenvoudig te zijn. Met het vol-
gende starterpakket een paar weken later, lukte 
het echter wel!’ Daarna gingen ze kijken wat er 
nog meer mogelijk was, deden ze nader onder-
zoek naar ingrediënten en werden er spullen 
aangeschaft zoals zeven, een schrootmolen en 
vergistingsflessen. ‘We kwamen erachter dat we 
het eigenlijk wel heel leuk vonden, dat bier-
brouwen.’ 

Leven in de brouwerij
Uiteindelijk hebben ze afgelopen zomer zelf 
klimaat kasten gebouwd met serieuze vergis-
tingsvaten en werden de pannen vervangen 
door een regelbare brouwketel van dertig liter. 
‘De nieuwe ketel en vergistingsvaten leveren 
zo’n twintig liter bier op per brouwsessie. Dus we 
zitten nu op tweeënhalf krat per avond.’ Op zich-
zelf kan zo’n laatste zin heel stoer overkomen. 
‘We brouwen alleen maar smaken die we zelf 
lekker vinden. Dus bijvoorbeeld geen tripel, 
blond of pils, maar wel IPA en hoppige stouts. 
Als ‘t maar hoppig is!’ Soms mislukt het dus ook, 
maar ze gooien nooit een druppel weg! Mislukte 
batches worden bijvoorbeeld verwerkt tot 

 eisbock (zeer zwaar bier door invriezen en deels 
weer ontdooien) of worden opnieuw vergist. ‘We 
hebben inmiddels aardig wat verschillende 
 bieren gemaakt. Af en toe geven we nu wel eens 
wat van ons eigen bier als cadeautje. En onlangs 
hebben we een proeverij gehouden. Dat was 
hartstikke leuk: 22 proevers en in totaal 99 inge-
vulde smaakformulieren met nuttige feedback 
over onze bieren.’ De grote favoriet van die 
avond bleek de dubbele IPA genaamd Altijd. 
Deze is inmiddels op, maar het gerucht gaat dat 
dit recept op herhaling gaat.

Niet van gisteren
Het brouwen van bier is nogal een technisch 
verhaal, werd ons duidelijk. Er komen termen 
voorbij als ‘wort’, wat het gefilterde beslag blijkt 
te zijn. Het hele gistingsproces en de nagisting 
op fles (wat onder andere voor de koolzuur-
vorming zorgt) wordt uitgelegd en met aan-
stekelijk enthousiasme wordt tot in detail over de 
werking van de klimaatkasten, de invloed van 
temperatuur en het bedenken van nieuwe 
recepten gesproken. Alle stappen worden 
nauwkeurig bijgehouden in een groot brouw-
notitieboek. Corree bepaalt de basisrecepten, 
Gerben weet weer meer over welke soorten hop 
er bij elkaar passen. ‘Zo is stout bijvoorbeeld dik, 
zwart bier. Daarvoor hebben we inmiddels een 
goed basisrecept en de rest verfijnen we steeds 
door onder andere de hoeveelheid en soorten 
hop die we toevoegen.’ Het is duidelijk dat deze 
mensen inmiddels heel goed weten waar ze het 
over hebben als het over bierbrouwen gaat.  

Behalve een mooie smaak heeft het bier van 
De Gister nu ook een prachtig etiket  
(foto Hieke)

Wat ook bleek uit het volgende biertje dat ons 
werd aangeboden. Dat smaakte wederom erg 
goed! 
Conclusie van de beide heren: ‘Brouwen is 
gewoon hartstikke leuk!’ 

Proost! (Hips) … 
Laura Koops en Harjo de Poel

Een gelauwerde koe
De roodbonte koe Geertje 107 werd op 18 maart 
2004 geboren bij de maatschap W. en G. van 
Beesten-Louwerse te Thesinge uit moeder 
Geertje 101 en vader Kian. 
In haar levensloop laat ze zien dat zowel de 
melkproductie als haar bouw zeer goed is. Op 
19 mei 2016 was de ‘levensproductie’ 100.000 
kg en op 30 september 2016 behaalde ze de 
status van Ster-Koe 2: Fram 88, Type 87, Vier 
86, Beenwerk 82 en AV 85. 
Een pak cijfers voor een koe van ruim 12 jaar 
‘jong’. 
Op 8 februari 2019 bezorgde ze de maatschap 
Van Beesten-Louwerse een nieuwe mijlpaal en 
haalde 10.000 kg vet en eiwit. Op bijna 15-jarige 
leeftijd een zeer mooie en bijzondere prestatie 
voor de eerste Kian verwant in de provincie 
 Groningen. 

Sieb-Klaas Iwema Wim, Gera, dhr. Louwerse en Paulien met Geertje 107 (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Veel mensen denken wel eens na over hun 
dagelijks leven, over het leven in het geheel 
en - als het echt spannend wordt - over het 
bestaan, de zin ervan en waarom de men-
sen toch zo (gek) doen als ze doen. Kijken 
naar en denken over, dat kan je in hele grote 

Leven, werken en dan …
 lijnen doen, maar ook binnen je dagelijkse 
gewone gedoetje. 
Op uitnodiging van Stichting Felicitas 
kwam Menno de Bree beide met veel humor 
doen op 25 januari in dorpshuis Trefpunt in 
 Thesinge.

Menno de Bree is filosoof en slaagt erin grote 
thema’s helder, herkenbaar en vooral met veel 
komische noten over het voetlicht te krijgen. De 
zaal reageerde actief op vragen en men was 
denk ik van a tot z geboeid; mede door de mix 
van Aristoteles en je eigen sores, thuis en op je 
werk.
Het thema was of je van werken gelukkig kan 
worden (nee) en waarom dan niet. Ik kan uiter-
aard niet gaan verslaan wat er allemaal te berde 
kwam bij deze prikkelende vraag, maar 
god(sdienst), kapitalisme, chillen en ‘is gelukkig 
zijn hetzelfde als je gelukkig voelen?’ waren een 
paar onderwerpen.
Menno verkocht na afloop zijn bundel Het eeu-
wig tekort en je kon er als je wilde een opdracht 
in krijgen. In mijn exemplaar schreef hij: ‘Veel 
helpt het allemaal niet.’ Als gesjeesd student 
filosofie kan ik dit hartgrondig beamen: de mens 
kan bedenken wat hij wil en er nog trots op 
wezen ook; tot meer dan een gek geworden aap 
heeft hij het niet gebracht.
Menno’s kracht ligt erin dit soort inzichten luchtig 
te brengen.

Jan Ceulen

Menno de Bree 
(foto Koos van de Belt)

‘Onze’ Popschool landelijk nieuws
Twee bekende namen uit Thesinge en 
 Garmerwolde in een groot landelijk dagblad; 
Volkskrantjournalist Jurre van den Berg, 
 geboren in Thesinge, schreef een groot ar-
tikel over De Rijdende Popschool. Diverse 
media pikten het stuk op. En nu dus ook de 
Garmer & Thesinger Express. Een gesprek 
met Niels Steenstra van De Rijdende Pop-
school over de reacties, digitaal compone-
ren en het grote festival in MartiniPlaza. 

In 2011 begon Niels in Garmerwolde met De 
Rijdende Popschool, een muziekschool die naar 
de dorpen toe komt met bestelbusjes vol instru-
menten, versterkers, microfoons en een zang-
installatie. Kinderen, jongeren en volwassenen 
krijgen er muziekles in een bandje. Naast lessen 
in dorpen geven de professionele bandcoaches 
van de popschool workshops op scholen en aan 
bedrijven.

Heel veel reacties
‘Een schitterend artikel, met schitterende foto’s’, 
glundert Niels. ‘Ik kende Jurre van tevoren niet, 
en wist ook niet dat hij bij vv GEO heeft gevoet-
bald, net als ik nu. Maar het kwam zo: Jurre was 
eens bij Rikkers Gitaarbouw aan de Rijksweg. 
Die noemde mijn naam en zei: schrijf eens iets 
over De Rijdende Popschool. Daar bleef het bij, 
tot ik laatst reageerde op een tweet van Jurre 
over de aardbevingsproblematiek. Jurre her-
kende mijn naam en nam contact op.’
Jurre en de Volkskrant-fotograaf zijn een mid-

•  Het artikel ‘De snerpende gitaar gaat 
straks weer achter in het popschoolbusje’, 
verscheen op 23 januari in de Volkskrant,

•  Op de website van het AD zie je Niels in 
zijn auto op weg naar dorpshuis De Leeuw 
terwijl hij vertelt over de popschool: www.
ad.nl/video/de-rijdende-popschool-reist-
door-stad-en-land-voor-muziekles,

•  Het Rijdende Popschool Festival is een 
muziekfestival voor jong en oud. Hippe 
Gasten, een rockband voor kinderen 
opent, De Varkentje Rund Theatershow 
(bekend van Klokhuis) sluit af. Daartussen 
worden allerlei workshops gegeven, 
treden diverse bands op en natuurlijk ook 
alle bandjes van de Rijdende Popschool. 
Zaterdag 30 maart, van 11.00 tot 17.00 
uur, in MartiniPlaza. Kaarten € 7,50 via 
MartiniPlaza.

dag met de popschool mee geweest naar CBS 
Roemte in Loppersum en naar het dorpshuis in 
Zeerijp, met als resultaat een paginagroot ver-
haal. Het artikel bleef bepaald niet onopgemerkt. 
‘Heel veel reacties van ouders en leerlingen en 
op Facebook en Twitter die eerste dagen. Ook 
de politiek liet van zich horen. Daardoor ben ik 
al op gesprek geweest bij de provincie Drenthe 
over subsidiemogelijkheden. En de Vereniging 
voor Drentse Dorpen en Dorpshuizen wil ook 
meedenken en samen met de popschool in 
gesprek gaan met gemeenten.’
Ook de landelijke pers meldde zich. ‘Het Alge-
meen Dagblad is langs geweest en heeft een 
filmpje gemaakt, het Nederlands Dagblad nam 
het artikel van de Volkskrant over. Vlak daarna 
zag ik trouwens ineens twee anonieme giften op 
de rekening van de popschool staan. Het NOS 
Jeugdjournaal heeft gebeld en ook het Radio 1 
Journaal. Die publiciteit is ook mooi voor onze 
sponsoren die in het artikel worden genoemd. 
Dat helpt ook wanneer we nieuwe sponsoren 
gaan benaderen.’
 
Nieuw project op stapel: DeClick
‘In een bandje leer je snel en kinderen vinden 
het leuk om samen muziek te maken. Je ziet wel 
dat sommige kinderen als ze een jaar of 12, 13 
zijn, afhaken. Ze krijgen het drukker met school 
en ze ontwikkelen een eigen muzieksmaak. 
Daardoor vallen wel eens bandjes uit elkaar. 
Maar kinderen van die leeftijd luisteren bijvoor-
beeld ook graag naar rap en dance/EDM 

( Electronic Dance Music). Daar sluiten we nu bij 
aan met DeClick, een soort rijdende popschool 
voor digitaal componeren en muziek produce-
ren. We gaan dan met laptops en een mobiele 
studio langs de locaties en ook naar scholen om 
workshops te geven. Uiteindelijk willen we de 
verschillende groepen online met elkaar in ver-
binding brengen en in de toekomst een festival 
organiseren, zoals we nu doen met Het Rijdende 
Popschool Festival.’

Marian Baarda en Anne Benneker 



4



5

Basisschool De Til uit Thesinge doet mee aan 
het project Kansrijke Groningers, waarin  scholen 
begeleid worden digitale geletterdheid te integre-
ren in het onderwijsaanbod. Digitale geletterd-
heid is onderdeel van de 21e-eeuwse vaardig-
heden en bestaat uit: ICT-basisvaardigheden, 
computational thinking, informatievaardigheden 
en mediawijsheid. Vanaf 2020 wordt dit - naar 
alle waarschijnlijkheid - een verplicht onderdeel 
in het onderwijsaanbod van basisscholen. Door 
hier aan mee te doen, loopt De Til alvast op deze 
ontwikkeling vooruit. 
‘Op school gebruiken we ICT al heel lang als 
ondersteuning bij het leren. Na de instructie van 
de leerkracht oefenen de leerlingen naast hun 
werkboeken ook op de computer en de tablet, ze 
maken werkstukken of presentaties en zoeken 
informatie op. Maar er zijn nog veel meer moge-
lijkheden die we stukje voor stukje willen ontdek-
ken en inzetten’, legt directeur Paulina van 
 Bostelen uit. ‘Niet als losse lessen, maar zo veel 
mogelijk geïntegreerd in thema’s en projecten.’ 
Alle groepen, ook de jongste kinderen, zijn bezig 
met het maken van filmpjes met stop-motion-
apps (filmtechniek voor speciale effecten - red.). 
En dankzij een toegekende subsidie van Beta-
punt Noord (voor informatie, advies en onder-
steuning bij wetenschap en technologie in de 
klas- red.) heeft de school kleine robotjes 
 gekregen waarmee de kinderen kunnen leren 
programmeren: bee-bot, dash, blue-bot, ino-bot 
en dot. Met allerlei bijbehorende materialen 
 kunnen de leerlingen de robotjes opdrachten 
geven en laten uitvoeren. 

Digitale geletterdheid op CBS De Til

‘Het is ontzettend leuk om te zien hoe betrokken 
de kinderen hier mee bezig zijn en hoe snel ze 
dit oppikken’, aldus een trotse directeur. 

Digitale geletterdheid wordt geïntegreerd in het onderwijsaanbod van CBS De Til 
(foto Marije Adhikari)

bee-bot, dash, blue-bot, ino-bot en dot
(foto Marije Adhikari)

Dorpshuis De Leeuw wordt verbouwd. De plan-
ning is dat er in april wordt gestart.
Tijdens de inloopavond op dinsdag 22 januari 
hebben we in een gemêleerd gezelschap 
bestaande uit de Nationaal Coördinator Gronin-
gen, de gemeente Groningen, Groninger  Dorpen, 
het dorpshuis en dorpsbewoners nagedacht 
over het verdienmodel. 
Hoe kunnen we er voor zorgen dat de vereni-
gingen/dorpsbewoners voor een laagdrempelig 
bedrag gebruik kunnen blijven maken van het 
dorpshuis? Hoe kunnen we extra inkomsten 
genereren om de vaste lasten te betalen?  
We zijn uiteraard blij met Buurtzorg als vaste 
huurder, maar er moet meer geld op de plank 
komen.
Wat kan er nog meer in het gebouw? Denk aan 
een Wmo-functie (bijvoorbeeld dagbesteding 
voor senioren), afhaalpunt PostNL, kinder-
opvang, laadpunt voor elektrische fietsen, kook-
workshops en koken met bijna-over-datum-
producten van de Agrishop. 
Boven komen twee ruimtes, wat kunnen we daar 
mee? Is er behoefte aan een werkplek voor zelf-
standigen? Een bed-and-breakfast? Zijn er 
andere huurders te bedenken? 
Kunnen we dit allemaal met vrijwilligers behap-
pen of moet er toch een soort beheerder komen? 

Toekomst dorpshuis De Leeuw

Is het ook een idee om in dezen samen te 
 werken met de kerk? In  Thesinge hebben ze 
destijds obligaties (leningen) uitgegeven voor 
dorpshuis Trefpunt, is dit ook iets voor ons?

Aan de hand van de bouwtekening maakte Maarten Strik deze 3D-voorstelling van het eind-
resultaat van de verbouwing (foto Hieke)

Waar is behoefte aan, wat is er nog niet? 
Informatie en communicatie zijn heel belangrijk!

Hillie Ramaker-Tepper
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Geestige of spannende verhalen verzame-
len die samenhangen met de grafstenen op 
het kerkhof van een dorp dat je nauwelijks 
kent, dat is leuk. Die verhalen uit verschil-
lende tijden met een knipoog herschrijven 
en combineren tot een eigentijds toneelstuk 
en dat vervolgens zelf regisseren met wild-
vreemde plaatselijke amateuracteurs, een 
plaatselijk koor en een kerkorgel, is best 
wel knap. Maar om dat complete kunststukje 
in een kort tijdbestek voor twee Groningse 
dorpen te doen (Thesinge en Spijk) en daar-
naast de artistieke leiding voor in totaal tien 
dorpen in handen te houden, dat klinkt bijna 
onmogelijk. Toch is dat de taak die toneel-
schrijver/regisseur Ben Smit dit jaar op zijn 
schouders heeft genomen in Veur Aaltied, 
een samenwerkingsproject van Stichting 
Pandeon (cultuur en kunst in het Noorden 
- red.) en Stichting Oude Groninger Kerken 
(SOGK). Het project, dat zich afspeelt in tien 
Groninger kerken, maakt deel uit van het 
programma rond het 50-jarig jubileum van 
de SOGK.

Ben Smit verdraait de geschiedenis tot een prachtig verhaal
Vijfendertig jaar regisseur
Ik ontmoet Ben Smit in een leeg Trefpunt, een 
uur voordat de repetitie in Thesinge begint. Ben, 
geboren in Winsum, is al zo’n vijfendertig jaar 
actief in de Noordelijke toneelwereld: ‘Ik heb ooit 
de lerarenopleiding afgerond en kreeg al snel 
een baan als leraar Nederlands. In mijn vrije tijd 
speelde ik toneel en mijn regisseur klaagde toen 
al dat ik me steeds met de regie bemoeide. Een 
vriend van me zei op een gegeven moment dat 
hij in Amsterdam een vierjarige regieopleiding 
ging volgen. Volgens hem was dat ook perfect 
geschikt voor mij. En inderdaad, het idee sprak 
me absoluut aan, maar ik had mijn vaste baan. 
Uiteindelijk zijn we toch samen naar Amsterdam 
vertrokken, maar heb ik de parttime opleiding 
gedaan, naast mijn werk. Daarna heb ik al vrij 
snel mijn baan als leraar ingeruild voor de 
 functie van toneeldocent bij het Kunstencentrum 
in Groningen, totdat dat instituut gesloten werd. 
Sinds die tijd leef ik volledig van mijn werk in 
theaters, bij toneelgezelschappen en culturele 
projecten.’

Thesinge 17, 18 en 19 mei
Dit jaar wordt een groot deel van Bens tijd opge-
slokt door het project Veur Aaltied. ‘Alle stukken 
zijn nu klaar en alles staat in de steigers. De 
eerste voorstellingen zijn al in april in Usquert, 
half oktober sluiten we het project af in Nuis.’ 
De voorstellingen in Thesinge zijn op 17, 18 en 
19 mei. Bij grote belangstelling zijn er extra voor-
stellingen gepland voor 24 en 26 mei. 
Kaartjes kunnen besteld worden via 
annelies.hofstede@thesinge.com. 

Orgels en grafstenen
Het idee voor Veur Aaltied begon volgens Ben 
bij de orgels: ‘De provincie Groningen staat echt 
bekend om zijn oude, middeleeuwse kerken en 
om de prachtige orgels die je daarin kunt vinden. 
Veel Groningers beseffen dat niet, kennen die 
orgels vaak ook niet! Orgelgek en organist 
Eeuwe Zijlstra heeft voor dit project een rondje 
langs de kerken van SOGK gemaakt om te 
bekijken waar de mooiste orgels staan en welke 
kerken het meest geschikt zijn voor een voor-
stelling. Daarbij werden ook de oude grafstenen 

Ben Smit (rechts op de foto) tijdens de repetitie in de Kloosterkerk (foto Henk Tammens)
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Veur Aaltied (2)
Tegen de tijd 

Zoals beloofd in de vorige G&T geeft Jakob 
van der Woude wat meer historische infor-
matie over de personen in het stuk Tegen de 
tijd dat in het kader van het project Veur 
 Aaltied in mei in de kloosterkerk van 
 Thesinge zal worden opgevoerd. Het stuk 
dat Ben Smit voor Thesinge schreef is geen 
historisch stuk. Het is een luchtig spel waar 
personages uit verschillende tijden van de 
geschiedenis van de kloosterkerk, het kloos-
ter en het dorp, zoals bijvoorbeeld Felicitas, 
Coppen de Mepsche en Stine Dutmers, bij 
elkaar komen. Deze keer aandacht voor de 
heilige Felicitas.

De kloosterkerk is gebouwd omstreeks 1250 en 
gewijd aan de heilige Felicitas en haar zeven 
zonen. Felicitas was dus de schutspatroon van 
het klooster (naamfeest 10 juli). Felicitas (bete-
kent geluk, gelukzalig) van Rome leefde in de 
tweede eeuw. Ze was een adellijke dame en zij 
en haar zoons waren bekeerd tot het christen-
dom. Vanwege dit feit, en haar afkeur van 
 heidense godenbeelden, werd ze in het jaar 
162, tijdens de regering van de Romeinse keizer 
Marcus Aurelius (161-180), veroordeeld tot de 
dood. De straf van Felicitas bestond eruit dat ze 
moest toezien hoe al haar zeven zonen - 
 Ianuaris, Felix, Philippus, Sylvanus, Alexander, 
Vitalis en Martialis- werden afgeslacht, voordat 
zij zelf ook werd omgebracht. Na elke moord 
werd haar gevraagd of ze haar geloof af wilde 
zweren. Zij bleef standvastig volhouden en zo 
vonden alle zeven zonen en zijzelf een geweld-
dadige dood.

Een beeld van Felicitas met haar zeven zonen 
uit 1520 (foto Gregor Peda)

Een beeld van Felicitas staat in de Pfarrkirche 
St. Felizitas in Lüdinghausen, Duitsland. Zij 
wordt afgebeeld met een zwaard (onthoofd), 
een palmtak (symbool voor een martelaar) en 
een kroon, een teken van overwinning. Haar 
zeven zonen staan naast haar.

In 1812 vond men in de thermen van Titus in 
Rome een afbeelding met een fresco van de 
heilige Felicitas en haar zeven zonen. Het fresco 
stamt uit het jaar 500. Een bijna gelijke afbeel-
ding uit 600 vond men in de onderaardse  basiliek 
van Maximus, waar Felicitas met haar jongste 
zonen begraven lag.

Jakob van der Woude

rond de kerken bekeken. Zij vertellen vaak een 
heel eigen verhaal, soms versterkt - of verdraaid 
- door plaatselijke legenden en verhalen. Door 
deze oude verhalen te verzamelen en opnieuw 
te vertellen legt dit project een natuurlijke verbin-
ding tussen de oude kerken, hun orgels en de 
Groningers van toen. Dat klinkt misschien 
zwaar, maar dat is het in de praktijk zeker niet.’ 
Als schrijver van het Thesinger stuk Tegen De 
Tijd gaf Ben zichzelf namelijk veel vrijheid. In het 
stuk worden de Thesinger schrijvende non Tine 
Dutmers en een mannelijke kloosterling verliefd 
op elkaar, wordt de hulp van de heilige Felicitas 
ingeroepen om boef Coppen de Mepsche tot 
inkeer te brengen, maar speelt ook Dominee 
Buisman een rol … Allerlei historische feiten en 
verzonnen ‘waarheden’ worden gehusseld en 
gecombineerd. ‘De historische waarde van het 
stuk is nihil, laat dat duidelijk zijn’, stelt Ben. 
‘Waar het mij om ging is om die historische figu-
ren weer even tot leven te brengen in relatie met 
die eeuwenoude kerk en dat prachtige orgel. 
Maar ook om de huidige inwoners kennis te 
laten maken met het verleden van hun dorp. Zo 
kennen de meesten de naam Felicitas wel, maar 
hoeveel Thesingers weten waarom ze heilig ver-
klaard werd? Welke gruwelen ze moest door-
staan? Dat soort feiten willen we vertellen, op 
een toegankelijke manier. Niet alleen via het 
stuk, maar ook via een bijzondere introductie. 
De bezoekers worden op een grappige manier 
rondgeleid en krijgen allerhande nuttige infor-
matie voordat het stuk begint.’

Hopen op een vervolg
Als de nu geplande voorstellingen in de tien 
geselecteerde kerken een succes worden, denkt 
Ben stiekem al aan een vervolg. ‘SOGK heeft 
natuurlijk veel meer kerken waarvoor een stuk 
gemaakt kan worden. Ik ben nu al door verschil-
lende dorpen benaderd. “Waarom mogen wij niet 
meedoen?” en “Ik ken wel twintig mensen in ons 
dorp die willen spelen.” Dat soort reacties. De 
medewerking die we vanuit de dorpen  krijgen is 
hartverwarmend. Niet alleen acteurs bieden zich 
aan, maar ook kostuum makers, muzikanten, 
decor bouwers, noem maar op. Dat geeft ieder-
een de energie om er mogelijk nog een vervolg 
aan vast te knopen!’

Rudy Noordenbos

Bedankje
Voor uw blijken van medeleven,  

in welke vorm dan ook, gedurende  
het ziekbed en/of na het overlijden van 

mijn man, onze vader en onze opa

Tiemon Klaas Dikkema

zeggen wij u hartelijk dank.
 

Hilda Dikkema-Bakker
Kinderen en kleinkinderen

Afgelopen maand is er bij OBS Garmerwolde weer een verkiezingsbord geplaatst. Op 20 maart 
zijn er namelijk verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. De leden van de 
Provinciale Staten besturen de provincie en zij kiezen vervolgens als afgevaardigden van de 
stemmers de leden van de Eerste Kamer. (foto Harjo de Poel)
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Het orgel weer in gebruik
Vrijdagmiddag 8 februari 2019 werd het Van 
Oeckelen-orgel in de kerk van Garmerwolde 
weer in gebruik gesteld. Na er ruim twee jaar 
aan gewerkt te hebben leverde Mense Ruiter 
Orgelmakers uit Ten Post het orgel op. Daar-
mee werd het einde ingeluid van een orgel 
met gebreken en een constant rumoer van 
de luchtmachine (blaasbalg).

Bruidsschat
Het muziekinstrument kent een lange geschie-
denis van storingen, reparaties en restauraties. 
Om de tien, vijftien jaar moest een deskundige 
komen om de klank te herstellen. Het kerk-
bestuur stelde in 1988 een orgelcommissie in 
die de grote restauratie moest voorbereiden en 
begeleiden en fondsen moest werven. Deze 
commissie bestond uit de heren Drabe, Pelle-
boer, Van Aurich, Reinders en De Vries. Ze wer-
den eerst ondersteund door expert Jongepier en 
daarna door Peter van Dijk. Later werd de toen-
malige voorzitter van de Plaatselijke Commis-
sie, schrijver dezes, toegevoegd. De commissie 
was succesvol, er werd 73.000 gulden bijeen-
gebracht. In 1995 kon daardoor de eerste fase 
van de grote hersteloperatie beginnen. Toen de 
Stichting Oude Groninger Kerken de kerk en 
toren overnam, kon dit bedrag gezien worden 
als ‘een bruidsschat van het orgel’, zei stichtings-
voorzitter De Bruine in zijn toespraak bij de inge-
bruikname. Het commissiegeld werd gelabeld 
en diende als aanzet voor de tweede fase. Deze 
fase werd gestart in april 2016 en is nu dus 
af gesloten met een feestelijke bijeenkomst.

Blazen op een orgelpijpje
De stichting had een waar feestje georgani-
seerd. Koffie en thee met daarbij een petit fourtje 
voorzien van een afbeelding van het orgel en 
van de schilderingen. Ruim honderd mensen 
kwamen kijken en luisteren hoe het orgel na zo’n 
lange tijd en na zoveel geld te hebben gekost nu 
zou klinken. In zijn openingspraatje gaf voor-
zitter De Bruine aan dat de stichting erg blij was 
met de totale restauratie van kerk en orgel. Hij 
noemde het geheel een van de kroonjuwelen 
van het Groninger kerk- en orgellandschap. De 

De officiële openingshandeling: Birgit Havenga en Mare van Veelen, leerlingen van OBS Garmer-
wolde en sleutelbewaarders van de kerk, Jan van Dijk, lid orgelcommissie Garmerwolde, en Hannie 
Havenga blazen op orgelpijpjes de begintoon van een lied gemaakt door Hannie (op de melodie 
van Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh), waarna organist Peter 
van Dijk op het orgel de melodie overneemt en de samenzang begeleidt. (foto Koos van de Belt)

Bruine sprak van het geluk dat er in Garmer-
wolde al lang een orgelcommissie werkzaam 
was die al een groot bedrag bijeen had weten te 
krijgen. Om de bezoekers wat meer te kunnen 
vertellen over deze orgelcommissie nodigde hij 
ondergetekende als commissielid uit om een en 
ander toe te lichten. Daarna kwam het officiële 
moment van ingebruikstelling. Twee leerlingen 
van OBS Garmerwolde, een lid van de Plaatse-
lijke Commissie en ikzelf kregen elk een orgel-
pijp, verschillend van toon, in de handen. Op 
commando werd erop geblazen en toen de lucht 
uit de longen was gestroomd nam het orgel het 
geluid over. Een wonderschone klank werd de 
kerk in geblazen. Tot slot zette de organist de 
melodie in van het lied Land van Maas en Waal. 
Hannie Havenga had op deze melodie een 
nieuwe tekst gemaakt: De Kerk van Garmer-

wolde. Massaal werd dit lied meegezongen.
Vervolgens kwam Peter van Dijk aan het woord 
om uit te leggen wat er nu zoal aan het orgel is 
gedaan. Mattijs de Vreugd maakte hoorbaar wat 
Van Dijk had verteld en wat er nu meer mogelijk 
is op het orgel, bijvoorbeeld het geluid van een 
carillon. Vervolgens nam Peter plaats achter het 
orgel en gaf een klein orgelconcert waarin dui-
delijk de verbeteringen te horen waren. Voor-
zitter De Bruine sloot af door een groot aantal 
personen te bedanken voor hun inzet. Zij kregen 
een mooi boeket bloemen, de twee school-
meisjes kregen van de stichting elk het boek De 
Kerk als Tijdmachine. Een zeer geslaagde bij-
eenkomst waarbij SOKG de gasten royaal voor-
zag van een natje en een droogje.  

Jan van Dijk



9

Hoe lang heeft de restauratie eigenlijk 
geduurd? 
Waarom is de orgelkast nu bruin geschilderd? 
En hoeveel pijpen heeft het orgel? 
Het verhaal van de restauratie in vogelvlucht. 

De eerste opdracht
Op 18 december 1848 sloot het College van 
Kerk voogden en Notabelen der Hervormde 
Gemeente van Garmerwolde een overeen-
komst met orgelmaker Petrus van Oeckelen 
voor de bouw van een orgel met twintig stem-
men. Op 21 april 1851 werd het instrument in 
gebruik genomen. Een van de inspelers was 
Gerrit Rijkens (1805-1874), onderwijzer en 
organist in Garmerwolde. Van hem werd gezegd 
dat hij als organist vele ‘ambt genooten ten plat-
ten lande’ overtrof en het hem toevertrouwde 
orgel goed tot klinken kon brengen. 

Allesbehalve Van Oeckelen 
Tijdens de kerkrestauratie in 1941 - 1943 werd 
ook het orgel onder handen genomen. De archi-

Het gerestaureerde Van Oeckelen-orgel (foto Sieb-Klaas Iwema)

De orgelrestauratie in vogelvlucht – deadline nipt gehaald
tect vond dat het orgel het zicht op de mooie 
sluitwand van het koor wegnam. Hij maakte het 
orgel daarom zo onzichtbaar mogelijk. De orgel-
kast werd overgeschilderd in pasteltinten. De 
dichte panelen van de balustrade werden ver-
vangen door open ruitwerk. Het orgel zelf kreeg 
een hogere stemtoonhoogte. Het resultaat was 
helaas allesbehalve zoals Van Oeckelen het 
had bedoeld. 
Bij werkzaamheden aan het orgel in 1964 ver-
dwenen de beide hoofdwerktongwerken spoor-
loos. Tijd dus voor een nieuwe restauratie. In 
1973 werd daarvoor een rapport opgesteld. 
Maar helaas, daar bleef het bij. De reden? Geld-
gebrek. 

Vijf fasen 
In 1991 werd een nieuw rapport opgesteld. 
Mense Ruiter Orgelmakers deed een offerte 
voor een restauratie in vijf fasen. In 1996 begon 
de eerste fase: de windladen en het houten pijp-
werk werden gerestaureerd. In 1998 volgde de 
tweede fase. Daarbij kon gebruik worden 

gemaakt van authentiek Van Oeckelen-materi-
aal, afkomstig uit Deventer (1891) en Uithuizen 
(1856). De resterende drie fasen moesten om 
financiële redenen nog wachten.
Het kerkgebouw werd in 2003 overgedragen 
aan de Stichting Oude Groninger Kerken 
(SOGK). Daarna werd de orgelrestauratie weer 
opgepakt.

De laatste fase
Voor sommige mensen was het even schrikken: 
de orgelkast kreeg in 2014 zijn originele kleur-
stelling weer terug, met een mahonie-imitatie als 
hoofdkleur en beige en bladgoud voor de versie-
ringen. 
In 2016 startte dan de laatste fase, met als doel 
een zo volledig mogelijk herstel van de oor-
spronkelijke toestand. Er moest veel gebeuren. 
Zo werd de erg beschadigde klaviatuur uit- en 
inwendig gerestaureerd, de orgelbank werd in 
zijn oorspronkelijke vorm teruggebracht. De 
pedaalmechaniek werd vernieuwd, waarbij weer 
gebruik gemaakt kon worden van Van 
 Oeckelen-materiaal (Appelscha, 1900). Ook de 
ruim 1100 (!) Van Oeckelen-pijpen werden her-
steld. Op grond van onderzoek aan de front-
pijpen kon de oorspronkelijke stemtoonhoogte 
(450 Hz) worden teruggevonden. Intoneur Bert 
Jan van der Weerd heeft maandenlang een-
zaam in de kerk gewerkt. Door materiaalpech 
was hij tot het laatste moment voor de ingebruik-
name in de weer om ook de Fagot 16’ goed te 
laten klinken. Maar nu klinkt het orgel weer hele-
maal naar Van Oeckelens principes. Wat nog 
ontbreekt is een klavierdeksel, maar daar wordt 
aan gewerkt. De plaatselijke commissie geeft 
het cadeau. Het deksel wordt gemaakt door 
Mense Ruiter. In overleg met de orgeladviseur is 
als voorbeeld gekozen voor een origineel Van 
Oeckelen-exemplaar dat nog in Saaxumhuizen 
aanwezig is. 
Peter van Dijk was als orgeladviseur nauw 
betrokken bij de restauratie en schreef daarover 
een uitgebreid verslag dat u kunt lezen op 
www.kerkgarmerwolde.nl.

Met dank aan Peter van Dijk, 
Anne Benneker 

Wie is de Mol?
Finale Wie is de Mol in het dorpshuis van 
Thesinge
Heb je zin om samen de finale van Wie is de Mol 
te kijken in dorpshuis Trefpunt in Thesinge?
Op zaterdag 9 maart kun je vanaf 19.30 uur 
terecht in het dorpshuis. De finale begint om 
20.30 uur. Vooraf is er tijd om even bij te praten 
en te stemmen op je favoriete kandidaat. De 
entree is gratis, je betaalt alleen voor de drank-
jes. Neem je een (borrel)hapje mee om te delen? 
Vooraf opgeven is niet nodig. We zetten samen 
alles klaar en ruimen na afloop de boel weer op. 
In het dorpshuis kan gepind worden.

Annelies Hofstede

Wist u dat …
•  er in onze dorpen de afgelopen tijd drie 

mensen, na hun afstuderen aan de universi-
teit, zijn gepromoveerd?

•  dit één Garmerwolder en twee Thesingers 
zijn?

•  promotie betekent dat iemand een proef-
schrift heeft geschreven over een specifiek 
onderwerp en dat dit goed bevonden is door 
een begeleidende commissie van professo-
ren?

•  ze zich nu doctor (Dr.) mogen noemen?
•  een van deze gepromoveerden in Thesinge 

Arjan Kol (30) is, hij Biomedische Weten-
schappen studeerde, met als onderwerp van 

zijn promotie-onderzoek ‘Evaluatie van 
HER-eiwitten in tumoren voor het verbeteren 
van kanker-therapie’?

•  de andere uit Thesinge Nienke Busscher 
(32) is, die onderzoek deed naar ‘Landroof 
en de consequenties voor de omgevings-
rechtvaardigheid’ (in Argentinië) in het kader 
van haar studie Culturele  Geografie?

•  het in Garmerwolde Jasper Heslinga (31) 
betreft, die eveneens Culturele Geografie 
studeerde en wiens proefschrift gaat over 
duurzaam toerisme (in het Waddengebied)?

•  de redactie hen met gepaste trots feliciteert 
met deze resultaten?
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Garmerstee
Gezonde voeding
Op donderdag 14 februari vertelde diëtiste 
 Marjolein Spoelman aan zo’n twintig personen 
het een en ander over gezonde voeding. Het was 
geenszins bedoeld als dieetpraatje; gezonde 
voeding is belangrijk voor iedereen. 
Variatie in de voeding zorgt dat het lichaam 
 constant nieuwe prikkels krijgt, het lichaam wil 
graag verbranden. Als je iets eet of drinkt, kan 
het lichaam weer aan het werk. Zijn de tussen-
pozen te lang of is het aanbod te eenzijdig, dan 
wordt het lichaam lui en slaat het lichaam voed-
sel op in vet.
Om pieken en dalen in de bloedsuikers te voor-
komen kun je het beste zes keer per dag iets 
eten. ’s Ochtends is het allerbelangrijkste, begin 
met een goed ontbijt. Neem ’s avonds laat liever 
geen fruit. Dat kun je beter ’s morgens bij de 
koffie doen of na de warme maaltijd in plaats van 
een toetje. 
Wist u dat in een punt appeltaart (zonder slag-
room) meer calorieën zitten dan in een stuk slag-
roomtaart? Dit komt door de fruitsuikers. Een 
smoothie is minder gezond dan veel  mensen 
denken: je eet meer fruit dan nodig (dus meer 
fruitsuikers) en verpulvert de vezels. Ook een 
hele sinaasappel is beter dan alleen het sap.
Havermout, ongezouten pinda’s, een eitje, vis, 
olijven, avocado en volkoren producten zijn heel 
goed; ook kwark, nog beter dan yoghurt.
Marjolein is geen voorstander van koolhydraat-

arme diëten: je valt weliswaar snel af, maar  
komt na afloop nog sneller weer aan. Je hebt 
niks geleerd en valt terug in je oude gewoonten. 
Met een kleine aanpassing in je dagelijks leef-
patroon bereik je veel meer. Je lichaam heeft vet 
nodig; het beschermt. Halfvolle producten zijn 
de gulden middenweg. Neem bijvoorbeeld hal-
varine, het maakt niet uit welk merk.
Veel ouderen hebben een tekort aan vitamine D. 
Neem vanaf vijtig jaar dagelijks een tabletje van 
10 mg en vanaf zeventig jaar 20 mg.

Bewegen is belangrijk; een half uurtje lopen per 
dag is prima. Het ontspant en het lichaam krijgt 
een andere prikkel dan het gewend is.

Vakantiefilm
Donderdag 14 maart kunnen we weer genieten 
van een mooie film van de familie Van der Molen 
over het vervolg van hun camperreis door de 
Baskische Staten.

Hillie Ramaker-Tepper

Diëtiste Marjolein Spoelman legt uit (foto Sieb-Klaas Iwema)

In plaats van een nieuw bord te plaatsen deed de gemeente Groningen onlangs aan ‘fysiek 
fotoshoppen’. De knieperds (foto’s Wokkel)

(foto(shop) Harjo de Poel)

Volgend jaar (2020) willen we weer een Rondje Nostalgie organiseren. 
Om dit te realiseren hebben we geld nodig. Subsidie verkrijgen wordt 
namelijk steeds moeilijker. Het is een gratis toegankelijk evenement en dat 
willen we graag zo houden. Daarom organiseren wij deze oliebollen - 
aktie in samenwerking met de bekende oliebolspecialisten Guikema en 
 Riddering.

Oliebollenaktie Rondje Nostalgie Op zaterdag 23 maart van 10.00 uur tot 14.00 uur zullen we door het dorp 
trekken met muzikale ondersteuning en bij u aanbellen met de vraag: wilt 
u een olie- of krentenbol? Slechts € 8,00 voor 10 stuks.
Wilt u zien hoe deze lekkernijen worden gebakken? De kraam van  Riddering 
staat tot 14.00 uur voor de Agrishop en ook daar kunt u ze kopen.
Reserveren is ook mogelijk; stuur voor 23 maart een mail naar 
jacob.arends@online.nl of bel 050 541 4818.
Veurjoar in de kop, koop een bol en hou Rondje Nostalgie aan de rol!
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In het voormalige huis van Roelie Dijkema 
aan de G.N. Schutterlaan streken afgelopen 
zomer Trudy Oosterhuis en Martijn Cordes 
neer. Aan het huis was lange tijd niets ingrij-
pends meer veranderd en ook de brug over 
de sloot was nogal gammel geworden. Toen 
Roelie naar Ten Boer verhuisde, haar huis te 
koop zette en Trudy en Martijn voor dat huis 
waren gevallen, werd de brug al gauw ver-
vangen door een degelijke dam.

Dat had qua vergunningen nog wel wat voeten 
in de aarde. Sommige waren eerst wel en dan 
weer niet nodig, op de achtergrond vond het 
waterschap het allemaal best, en na enig gedoe 
de gemeente uiteindelijk ook.
Met het huis hebben ze grote plannen. De lijnen 
zijn uitgezet en de voormalige woonkamer is al 
flink aangepakt; dat wordt een deel van de 
nieuwe woonkeuken van voor tot achter, met 
openslaande deuren naar de tuin. 
Maar verder gaan ze het rustig, stap voor stap, 
aanpakken. Op een (optimistische?) drie jaar 
rekenen ze wel.

Buiten
Groen was de reden om buiten de stad te willen 
wonen. Ze woonden vlak bij elkaar in de Korre-
wegwijk in de stad. Na een paar dagen op een 
muziek- en kunstfestival in de buitenlucht kwa-
men bij thuiskomst de muren van de stad opeens 
op hen af; ze besloten samen een plek te gaan 
zoeken met groen en ruimte.
Buiten is geen onbekend terrein, want beiden 
komen uit Groningse dorpen: Trudy uit Horn-
huizen, Martijn is een Kloosterbuurster. Ze ken-
nen elkaar van jongs af aan, toen ze elkaar wel 
eens zagen bij de bouw van carnavalswagens. 
Zo’n vijf jaar geleden, allebei inmiddels in Stad 
beland, kregen ze verkering.

Werk en kunst
Trudy heeft eerst Maatschappelijk werk en Dienst-
verlening gestudeerd aan de Hanzehogeschool, 
maar na gereisd te hebben en wat gewerkt te 
hebben in dat vakgebied vond ze er haar draai 

Nieuwe bewoners Thesinge

toch niet zo. Een toelatingsexamen op kunst-
academie Minerva, eigenlijk gedaan om te  kijken 
wat men daar van haar verwachtte, leidde tot 
een onmiddellijke toelating! 
Na afronding van die studie is ze nu docent beel-
dende vorm geving aan de scholengemeen-
schap Selion in de stad. En ze maakt thuis 
mooie dingen, vaak gebaseerd op boerderij-
materiaal (haar ouders hebben een boerenbe-
drijf).
Martijn was ook niet direct gelukkig in zijn eerste 
vak. Na een koksopleiding en wat werkervaring 
trok een ander beroep hem toch meer: timmer-
man. ‘Misschien ook omdat een aantal familie-
leden het ook is, maar ik bleek meer uit dat hout 
te zijn gesneden’, grijnst Martijn. Na een aantal 
jaren aan de slag te zijn geweest voor bazen is 
hij afgelopen jaar vooral druk geweest met hun 
nieuwe stee. Maar sinds kort heeft hij weer werk, 
nu bij F.D. Bouw in Groningen, en wordt het 
eigen huis dus avond- en weekendwerk.

Paard en sport
Naast haar kunstzinnige activiteiten is Trudy erg 
gecharmeerd van paarden: ‘Ik rijd wel vier keer 
per week. Ik help de eigenaresse van een stal 
met het fokken en participeer zo ook in de 
nieuwe veulens.’ Stiekem droomt ze wel van 
een huis met land en eigen paarden. De vol-
gende stap ...?
Martijn vult zijn vrije tijd al heel lang met  
sport: ‘Ik heb vijfentwintig jaar gevoetbald, tot 
mijn  dertigste. Daarna volgden ‘obstakelruns’ 
(uw verslaggever hoort hiervan op - het blijkt ren-
nen door natuur en modder te zijn, met onder-
weg moeilijke houten dingen), ‘maar tegenwoor-
dig komt mijn sportieve aard vooral tot zijn recht 
door fitness in de sportschool. Een probleem is 
namelijk dat ik mijn schouder al drie keer uit de 
kom heb gehad en er aan geopereerd ben.’
Dat moge Martijns sportieve mogelijkheden 
beperken, in huis laat hij zijn handen flink 
 wapperen.

Jan Ceulen

Martijn en Trudy (foto Henk Tammens)
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Op 15 en 16 maart organiseert het Oranjefonds NLdoet. Iedereen kan dan 
de handen uit de mouwen steken voor een project in de eigen omgeving.
In Thesinge kan dat onder meer voor dorpshuis Trefpunt. We hebben een 
aantal klussen voorbereid waarvoor we jullie inzet vragen. Om enkele te 
noemen: de  pergola en het terras aanwerken, de zolder opruimen, ramen 
lappen, houtwerk buiten schoonmaken en inspecteren, schilderwerk en 
meubilair controleren en waar nodig herstellen. 

Op zaterdag 9 februari was er 
een dorpshuissessie in 
dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde met optredens 
van de groepen Jelle Blauw, 
WeXler en Vikings in Tibet 
(hier in actie te zien; met een 
zoon van de in Garmerwolde 
wonende Ben de Jonge). 
Voor ieder wat wils. 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

NLdoet: klussen in en rond Trefpunt Als je je aanmeldt kun je aangeven welke klus je het liefst wilt doen, maar 
dat hoeft niet. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met ieders 
voorkeuren. Op thesinge.com/trefpunt vind je de complete klussenlijst.
We beginnen beide dagen om 9.00 uur (inloop vanaf 8.30 uur) en eindigen 
om 16.00 uur. Op zaterdagmiddag sluiten we de dag gezellig af met een 
drankje. Je kunt je (graag uiterlijk woensdag 13 maart) opgeven door een 
mailtje te sturen naar trefpunt@thesinge.com. Geef dan ook aan op welke 
dag je meewerkt en eventueel welke klus je voorkeur heeft.

Namens het bestuur van dorpshuis Trefpunt, Aly Pepping

Donderdag 24 en vrijdag 25 januari was de ijsbaan in Garmerwolde 
open. Helaas maar voor korte duur, maar desondanks werd er genoten. 
(foto Patrizia Meijer) In één maand schaatsen én lente! (foto Patrizia Meijer)
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Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Protestantse gemeente
Zondag 3 maart  
9.30 uur in Ten Post
mw. M. Swart uit Leens
Zondag 10 maart
9.30 uur in Stedum 
Taakgroep Eredienst
Zondag 17 maart
9.30 uur in Thesinge 
ds. J. Hommes uit Glimmen

Zondag 3 maart
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. R. den Hertog
Zondag 10 maart
9.30 uur leesdienst   
14.30 uur ds. R. Jansen
Donderdag 14 maart
Dankdag
19.30 uur ds. J. Oosterbroek

Zondag 17 maart
9.30 uur ds. H. Fahner (H.A.)
14.30 uur ds. H. Fahner (dankz.)
Zondag 24 maart
9.30 uur ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur ds. H.J.Th. Velema
Zondag 31 maart
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. R. Bikker

Zondag 24 maart
9.30 uur in Ten Post 
ds. H. Fröhlich uit Badhoevedorp
Zondag 31 maart
10.00 uur Kloosterkerk in Ten Boer 
ds. Posthumus Meyjes uit Ten Boer

‘De Eendracht’
Op de gebruikelijke laatste zater-
dag van de maand werd er weer 
geklaver jast in café Molenzicht 
door De Eendracht.
Voorafgaand aan het klaver jas  - 
sen werd de jaarlijkse Algemene 
Leden vergadering gehouden met 
de uitreiking van de ‘klaverjas-
bekers’. Voor zitter Wim Ritsema 
behandelde de agendapunten in 
een behoorlijk tempo. Samengevat: 
de Eendracht staat er financieel 
goed voor maar kan nog wel wat 
leden gebruiken. 
Secretaris Roelie Dijkema had te 
kennen gegeven er mee te stop-
pen. Zij werd gehuldigd met een 
bloemetje en een oorkonde met de 
vermelding van erelid van de kaart-
club. Roelie is 25 jaar secretaris 
geweest! Een enorme prestatie. 
Iedereen was vol lof over haar.
De bekers van het jaar 2018 wer-
den uitgereikt: 
1e plaats Klaverjasser 2018: Wim 
Ritsema met 52422 punten, 
2e Roelie Dijkema met 51926 pun-

‘De Soos’
De klaverjasavond in februari heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
1 Wilma Tammeling 4867
2 Pia Pops 4752
3 Geert Pops 4660

In het filterpersgebouw op de zuivering hangen vijf filterpersen. Het is de 
bedoeling dat deze door drie filterpersen met meer capaciteit worden ver-
vangen. Het verschil: de oude filterpersen hangen aan de bovenkant van 
de filterplaten en de nieuwe komen in het midden. Verder zorgen  schrapers 
voor het verwijderen van loshangende restjes en wordt de boel een keer 
in de veertien dagen gereinigd middels een was-/borstelinstallatie. Een 
hele vooruitgang: tot dusver gebeurde dit handmatig. Ook wordt het lek-
perswater opgevangen; hierdoor gaat het product 0,5% droger naar Swiss 
Combi. Bovendien gebruikt men een vriendelijker ijzer(111)chloride waar-
door bij de nabehandeling ook een element weggelaten kan worden. Dit 
betekent een besparing van zo’n €70.000. De komende tijd is een test-
periode. 
Bij het slibdepot is alles rustig, het ‘diekpad’ wordt gestaag  afgewerkt. 

Sieb-Klaas Iwema 

Nieuws zuivering

Stoomfluitje
Te koop. Twee complete motor-
pakken (jassen, broeken, 
voeringen voor beide): herenpak, 
maat L, rood/zwart, merk EVO; 
damespak, maat L, zwart met 
grijze reflectiestrepen. Beide in 
nieuwstaat. 
Ook twee goede helmen. 
Prijs in overleg. 
Haye en Els van den Oever, 
Luddestraat 5, Thesinge. 
Tel. 050 302 1512 of 
06 14 573 664.

Grote installaties in het filterpersgebouw (foto Sieb-Klaas Iwema)

ten en 3e Johan  Mollema met 
51903 punten. De beker voor de 
meeste marsen was voor Roelie 
Dijkema.
Na de ALV kon er dankzij het mee-
doen van Hans van der Brand  
en  Reinder van der Veen zonder 
‘staande nummers’ gekaart worden.

De uitslag van zaterdag 26 februari 
was:
1. Reinder van der Veen 7385 
2. Ina Verweij 6555
3. Rieks Ridder 6547

In januari is er altijd een bijzondere 
prijsuitreiking bij De Eendracht. Het 
spreekwoordelijke ‘dou mie moar ‘n 
rolloatje’ werd letterlijk uitgevoerd 
en iedereen ging met een mooie 
vleesprijs naar huis. 
De klaverjasavond van maart is op 
zaterdag 30 maart om 19.30 uur in 
café Molenzicht in Thesinge. 
Iedereen is van harte welkom om 
mee te doen!

En de Argishop-kadobon gaat naar: Jos Mocking! (foto Hieke)

De volgende keer is op dinsdag 
12 maart, aanvang 20.00 uur. 
In dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde. 
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Agenda

Foto van de maand

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Rudy Noordenbos 06 54 604 339
Fotograaf Garmerwolde
Hieke
Fotograaf Thesinge
Koos van de Belt 050 302 3432
Henk Tammens 06 50 257 853
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
Oplage 525 exemplaren

Volgende krant komt uit op  
29 maart 2019.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 17 maart vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Hoewel niet iedereen blij was met de renovatie van de 
Stadsweg is het wel een voorziening geworden waar 
aanmerkelijk meer dan voorheen gebruik van wordt 
gemaakt. Op zondagmiddag kun je het gewoon druk 
noemen. En als je dan, zoals Jaap en Lina Koenes, toch 
nog genoeglijk naast elkaar kunt blijven fietsen is dat wel 
een pluspunt te noemen. (foto Koos van de Belt)

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 uur:
Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Vrijdag 8 maart
-  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 

ALV van de Stichting Dorps-
belangen. Tijdens de ALV zal 
Margreet Wieske (student van 
de RUG) haar onderzoek naar 
het Thesinger klooster Germania 
presenteren.

Zaterdag 9 maart
Garmerwolde, De Leeuw;  
21.00 uur: Sloopfeest/Muziek-
avond, swingend feest met de 
band Soulution.
Dinsdag 12 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 uur: 
Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Donderdag 13 maart
Thesinge, CBS De Til;  
8.30 - 11.30 uur: Open dag.
Donderdag 14 maart
Garmerwolde, De Leeuw;  
14.30 uur: Garmerstee. Film Jan 
van der Molen: vervolg van hun 
camperreis door de Baltische 
Staten.

Vrijdag 15 maart
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 16.00 uur:
NLdoet, klussen in het dorpshuis. 
Zie artikel.
Zaterdag 16 maart
-  Garmerwolde, De Leeuw;  

9.30 uur: Klusdag Garmerwolde. 
Help vooral mee! 

-  Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 16.00 
uur: NLdoet, klussen in het 
dorpshuis. Zie artikel.

Woensdag 20 maart
Verkiezingen Provinciale Staten 
en besturen waterschappen.
Vrijdag 22 maart
Ten Boer, Boltweg 1; 12.30 - 16.00 
uur: Snoeihout aanleveren.
Zaterdag 23 maart
-  Garmerwolde, dorp en Agrishop: 

Oliebollenactie voor Rondje 
Nostalgie 2020. Zie artikel.

-  Garmerwolde; De Leeuw;  
14.00 uur: Foto- en Praatmiddag. 
Met deze keer speciale 
aandacht voor de Tweede 
Wereldoorlog. Wat betekende 
die voor Garmerwolde? En wat 
betekende de bevrijding? Wie 
heeft nog verhalen of foto’s?

-  Thesinge; 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.

-  Thesinge, diverse ‘garages’ in 
het dorp: Garagesale.

Maandag 25 maart
Garmerwolde, De Leeuw;  
20.00 uur: Voorjaarsvergadering 

Dorpsbelangen Garmerwolde.  
Met o.a. kennismaking met het 
gebiedsteam en de laatste stand 
van zaken rondom het geplande 
zonnepark.
Donderdag 28 maart
-  Garmerwolde en Thesinge;  

8.00 uur: Textiel en kleine 
elektrische apparaten aan de 
weg. GoudGoed verzamelt.

-  Garmerwolde, Kerkhörn;  
10.00 uur: Koffiemorgen.

Zaterdag 30 maart
-  Groningen, MartiniPlaza;  

11.00 - 17.00 uur: Rijdende 
Popschool Festival. Zie artikel.

-  Thesinge, café Molenzicht; 
19.30 uur: Kaartclub ‘De 
Eendracht’.

-  Thesinge, Trefpunt; 19.00 uur: 
Bingoavond! 19.00 tot 20.30 uur 
voor de kinderen t/m 12 jaar  
en vanaf 21.00 uur voor 
volwassenen uit Thesinge en 
Garmerwolde.

17, 18 en 19 mei
Thesinge, Kloosterkerk: Toneel-
stuk Tegen de tijd, in het kader 
van het project Veur Aaltied. 
Kaartjes kunnen besteld worden 
via 
annelies.hofstede@thesinge.com. 
Meer informatie over tijden en 
data staat op www.veuraaltied.nl. 
Zie artikel.

Wist u dat …
•  de aanbestedingsprocedure 

voor de aanleg van de rotonde 
in Garmerwolde op de kruising 
Rijksweg/Fledderboschweg is 
gestart?

•  de aanleg in 2019 afgerond 
moet zijn?

•  Foto Bouchier gestopt is met 
schoolfotografie?

•  zij wel nog steeds voor de 
mensen in Garmerwolde en 
Thesinge pasfoto’s bij hen thuis 
maken?

•  zij dit eventueel ook bij mensen 
thuis doen indien zij slecht ter 
been zijn?

•  een pasfotosetje bij hen thuis 
tien euro en bij de mensen thuis 
dertig euro kost?  

•  u wel even een afspraak moet 
maken door te mailen met  
t-t.bouchier @hotmail.com of  
te bellen op 050 541 5002  
of 06 22 200 312?


