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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

46e jaargang - april 2020

Garmerwolde en Thesinge in tijden van corona
Wat was het de afgelopen weken ineens stil op straat. Er liep geen beer 
op de weg! Wel waren er ineens beren te zien langs de weg. Achter ver-
schillende ramen hebben bewoners een knuffelbeer neergezet voor de 
‘berenjacht’ – een van de vele sympathieke initiatieven om door deze 
bijzondere tijd heen te komen. Op pagina 5 leest u waar de berenjacht 
vandaan komt. Onze fotografen Henk Tammens, Patrizia Meijer en Harjo 
de Poel wisten ook een aantal beren te schieten in Garmerwolde en 
 Thesinge. 

Met z’n allen doen we aan ‘social distancing’ en houden we ons aan de 
maatregelen. Dat doen we goed, en inmiddels zijn we zelfs al een beetje 
gewend aan deze nieuwe manier van leven. Als gevolg van de maatrege-
len was er weinig te doen in onze dorpen: activiteiten, evenementen en 
veel werkzaamheden zijn stilgelegd. U zult dit ook merken aan de inhoud 
van deze G&T: wat er over de afgelopen weken te melden valt heeft van-
zelfsprekend vaak met corona te maken. Maar daaronder zijn wel opval-
lend veel positieve berichten! Zoals u zult lezen zijn er veel waardevolle 
acties opgezet en deze G&T draagt daar graag aan bij, bijvoorbeeld met 
een extra Dr B. Denker-puzzel waarmee u weer een tijdje zoet kunt zijn 

en op pagina 20 staan verschillende tips om de tijd zo goed mogelijk door 
te komen. Daarnaast vindt u ook de reguliere artikelen zoals u van deze 
krant gewend bent, waaronder het hoofdartikel over onze dorpswethouder 
op pagina 2. 

De komende tijd zullen we misschien in de verleiding komen om te ‘ver-
slappen’, maar probeer dat te weerstaan. We moeten als samen leving 
eerst goed uitzieken, en als we dat doen dan komt het echt wel weer goed. 
Stay safe / keep calm / houd vol  voor elkaar!

De redactie 

Met elkaar, voor elkaar (foto Patrizia Meijer)
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Wethouder Inge Jongman in haar nieuwe kantoor (foto Henk Tammens) 

Op een mooie voorjaarsdag, stap ik binnen in 
het kantoor van (dorps)wethouder Inge Jong
man, sinds kort gehuisvest aan de Rade
singel in Groningen. Na een fotosessie door 
Henk Tammens  voor hem als professioneel 
fotograaf van de gemeente  Groningen een 
thuiswedstrijd  nemen Inge  Jongman,  Manon 
Hoiting (woordvoerder van de gemeente) en 
ikzelf plaats aan tafel. Klaar voor een geani
meerd gesprek.

Wie is Inge Jongman?
Inge, geboren in het Friese Drachten en opge-
groeid in de stad Groningen, woont samen met 
haar man en drie kinderen in het westelijk deel van 
de stad. Sinds 1997 is ze actief bij de Christen-
Unie. In 2002 werd ze verkozen tot gemeente-
raadslid en van 2009 tot 2019 was ze fractie-
voorzitter. Vanaf februari 2019 is Inge wethouder 
van de gemeente Groningen. Zijzelf noemt dit 
absoluut geen politieke carrière. ‘Ik zie het als 
mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
een bijdrage te leveren aan de leefomgeving en 
het welbevinden van de inwoners. Daarbij kijk 
en hoor ik waar beleid of uitvoering anders of 
beter kan. Het grote en het kleine verdienen 
daarbij dezelfde aandacht.’ Naast een aantal 
andere portefeuilles is Inge dorpswethouder van 
de dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer. 
Het wethouderschap is meer dan een fulltime-
baan, ook in de avonduren gaat het werk vaak 
door. Desondanks heeft én neemt ze genoeg tijd 
voor haar gezin, de kerkgemeenschap en ont-
spanning in de vorm van lezen, muziek luisteren 
en (culturele) uitstapjes.

De nieuwe structuur 
Elke wijk en elk dorp in de gemeente Groningen 
heeft een wijk- of dorpswethouder en een 
gebiedsteam. De dorpswethouder heeft nauw 
contact met dit gebiedsteam, dat bestaat uit een 
aantal ambtenaren en een gebiedsmanager. Dit 
team fungeert als verbinding tussen de 
gemeente en de inwoners. Zij zijn de ogen en 
oren van Ten Boer en omgeving, en werken van-
uit het voormalige gemeentehuis. Bij de dorps-
coaches van het WIJ-team Ten Boer (de voor-
malige De Deel) kan men terecht met alle vragen 
op het gebied van gezondheid en welzijn, ont-
moeten, thuis en gezin, inkomen en werk. 
Ook wordt er samengewerkt met bewoners en 
organisaties in de dorpen. Zo is medio 2019 het 
dorpen overleg opgericht, bestaande uit (vrijwil-
lige) vertegenwoordigers van de dorpen uit de 
voormalige gemeente Ten Boer. Deze koepel 
behartigt de gezamenlijke dorpsbelangen rich-
ting gemeente en politiek en heeft met enige 

regelmaat overleg met de dorpswethouder. 
Kortom: ‘Korte lijnen en in gesprek blijven zorgen 
voor zichtbaarheid en invloed op de gemeente-
lijke beleidsvorming. Daarbij houden we reke-
ning met het karakter en de specifieke behoefte 
van dit gebied.’ Freek van der Ploeg, al jaren 
lang communicatiemedewerker bij de toenma-
lige gemeente Ten Boer, verzorgt nu de com-
municatie vanuit het gebiedsteam Ten Boer.

Het groene Ommeland 
Inge: ‘Wat heb ik het getroffen met het gebied 
waarvoor ik als dorpswethouder mag fungeren. 
Wat een weidse en groene omgeving en wat 
een sociale cohesie en activiteiten in en rond de 
negen dorpen.’ 
Via het gebiedsteam, de dorpenraad, werkbe-
zoeken én via bijvoorbeeld de  Garmer & Thesin-
ger Express houdt ze zich op de hoogte van alle 
ontwikkelingen en activiteiten in de dorpen. Het 
eerste jaar in functie heeft ze kennisgemaakt 
met veel mensen en organisaties, waarbij 
onderwerpen als (ecologische) cultuur, land-
bouw, gezondheidszorg, onderwijs en aardbe-
vingsproblematiek aan de orde kwamen. 
Inge: ‘Het valt mij op dat er in dorpen als 
 Thesinge en Garmerwolde tal van activiteiten 
zijn in de vorm van verenigingswerk en grotere 
evenementen. Wat een bewonderenswaardige 
en bijna vanzelfsprekende (vrijwillige) inzet van 
dorpsbewoners. Bijvoorbeeld Felicitas, Rondje 
Nostalgie, de Feestweek Thesinge, de Dorps-

run, de toneelverenigingen en koffiegroepen. Ik 
noteer het allemaal en het is inmiddels een hele 
waslijst geworden. De onderlinge samenhang 
en drijfveer om de dorpen op deze manier leef-
baar te houden is hierdoor goed zichtbaar. Hier-
aan wil ik graag bijdragen door te zorgen voor 
goede faciliteiten als (basis)onderwijs, gezond-
heidszorg en een veilige en goed onderhouden 
leefomgeving. 

Het nieuwe normaal 
Sinds de dag van het interview en sinds de 
coronacrisis is er veel veranderd in de wereld. 
Zo ook in de gemeente Groningen. Fysieke 
werkbezoeken, vergaderingen en gesprekken 
zijn op dit moment niet meer vanzelfsprekend. 
Contacten worden onderhouden via digitale 
middelen en telefoongesprekken. Burgemees-
ter Koen Schuiling is fulltime bezig in zijn functie 
als voorzitter van de Veiligheidsregio Gronin-
gen. De taken van de wethouders zijn verscho-
ven. Lopende en dringende zaken worden 
zoveel mogelijk afgerond, maar de nadruk ligt 
momenteel op het zoeken naar lokale oplossin-
gen en werkwijzen in deze crisis en de gevolgen 
hiervan die ons allen, in meer of mindere mate, 
raken. Elkaar begroeten met een handdruk is in 
ieder geval niet meer normaal. De anderhalve-
meterregel zal naar verwachting nog lang het 
nieuwe normaal blijven.

Roelie Karsijns-Schievink 

In gesprek met (dorps)wethouder Inge Jongman:

‘Het grote en het kleine 
verdienen dezelfde aandacht’

H
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Corona verandert het dagelijks leven. Ouders worden leerkrachten, een gepensio-
neerde huisarts gaat weer aan de slag, een laboratoriummedewerker in het UMCG 
geeft een inkijkje in het lab. Drie dorpelingen vertellen over hun ervaringen. 

School in coronatijd
En dan, op een zondagmiddag in maart, 
wordt tijdens een persconferentie bekend
gemaakt dat alle basisscholen per direct 
gaan sluiten. Maar tot wanneer? Niemand 
die dit met enige zekerheid kan zeggen. 
Onze dochters (9 en 11 jaar) zijn in eerste 
instantie blij! Want, vrij zijn van school en 
je eigen dingen doen, dat is toch geweldig. 
Ze beseffen dan nog niet dat een schooldag 
‘gewoon’ door zal gaan, maar dan in je eigen 
huis met je eigen zus en moeder in de klas. 

Veel succes met je huiswerk 
De eerste maandag na deze persconferentie 
staan de social media al vol met tips en trucs om 
rust en regelmaat te behouden, om zo de nor-
male maandag na te bootsen. Maar het is geen 
normale maandag en de komende weken zullen 
in geen geval ook maar iéts lijken op de weken 
die we kennen.

Ook krijgen onze dochters net als veel andere 
basisschoolkinderen een bericht van school met 
daarin onder andere dezelfde mededeling die 
premier Rutte de zondag ervoor bracht: ‘De 
school sluit voor onbepaalde tijd, en veel succes 
met het bijgevoegde thuisschoolwerk voor deze 
week.’

Daar gaan we dan
Rondom mij hoor ik ouders zich hardop afvra-
gen hoe ze dit moeten gaan coördineren/combi-
neren en of de kinderen de nieuwe functie van 
papa en/of mama wel kunnen waarderen. 
Gelukkig, ik ben niet de enige met deze twijfels 
en onzekerheden. Er komen ook adviezen van-
uit het schoolfront die luiden: hou de regelmaat 
erin, geef de kinderen voldoende pauzes ‘and 
keep calm!’
Nou … daar gaan we dan: de eerste dinsdag na 
de persconferentie. Ik heb besloten de kinderen 

te laten wennen aan de situatie en deze eerste 
‘schooldag’ de tips en trucs (voor nu) maar even 
achterwege te laten. De kinderen beginnen de 
dag om half 9 met schoolwerk (de tip van regel-
maat leek me toch wel handig) en we stoppen 
wanneer de eerste explosie heeft plaats-
gevonden. Morgen weer een nieuwe dag. Onze 
 meiden springen alles van deze dag eruit op de 
trampoline en kijken gek genoeg uit naar mor-
gen … We gaan zien wat de volgende dag zal 
brengen, we bekijken het maar van dag tot dag, 
want niemand weet hoe het morgen zal zijn.
Nu ik het me zo bedenk: dit alles heeft mij/ons 
ook een aantal dingen laten inzien. Leven in het 
nu is een ware kunst, we waarderen des te meer 
de mega-inzet van meesters en juffen en accep-
teren dat we dingen nu eenmaal niet altijd in de 
hand hebben.
Keep calm!

Een moeder 

Weer aan de slag als huisarts
De coronacrisis heeft voor iedereen gevol
gen. Voor mij ook een heel onverwacht ge
volg: sinds 15 maart werk ik weer als huisarts 
en dat had ik eigenlijk niet meer verwacht.

In 2017 stopte ik na 36 jaar als huisarts in 
Gezondheidscentrum Lewenborg in Groningen. 
Ik bleef wel werkzaam als SCEN-arts, de dokter 
die bij een euthanasieverzoek op verzoek van 
de huisarts bij de patiënt langs komt om te kijken 
of het verzoek van de patiënt aan de zorgvuldig-
heidseisen voldoet. En ik werd medisch advi-
seur bij hospice De Schutse in Appingedam en 
bij de Commissie Bijzondere Situaties Aardbe-
vingsschade. Op 27 februari nam ik afscheid 
van Doktersdienst Groningen waarbij ik tot dan 
nog dienst op de huisartsenpost had gedaan. 
Daarmee kwam aan mijn werk als huisarts defi-
nitief een einde, zo dacht ik.
 
Crisisteam 
Toen ging op zondagmorgen 15 maart tijdens ons 
ontbijt de telefoon. De directeur van de Dokters-
dienst, die mij twee weken eerder nog had toe-
gesproken bij mijn afscheid, vroeg me die zon-
dagmorgen of ik als huisarts zitting wilde nemen 
in het crisisteam huisartsenzorg. Dit crisis team 
wordt bij rampen bijeengeroepen en het corona-
virus was bezig een ramp te veroorzaken. In dit 
team was behoefte aan een ervaren huisarts die 
tijd had. Zonder aarzeling heb ik toegestemd. Ik 
ben ooit huisarts geworden om zorg te bieden 
en mensen te helpen en die instelling heb ik ook 
na mijn pensionering gehouden.

Teamwork
Er kwam zoveel op het crisisteam af, dat ik van-
af die zondag iedere dag aan het werk ben 

geweest. Ik heb meegewerkt aan het opzetten 
van een coronapost bij het Martini Ziekenhuis. 
Daar komen buiten kantooruren de patiënten die 
mogelijk of zeker besmet zijn met het corona-
virus; de huisarts draagt dan beschermende 
middelen. Verder hield ik me bezig met het test-
beleid, met het verkrijgen van voldoende 
be schermende middelen zoals mondkapjes, en 
met de opvang van patiënten die te goed zijn 
voor het ziekenhuis maar niet naar huis kunnen 
of voor patiënten die niet thuis kunnen sterven. 
Veel geregel, veel contacten met onder andere 
de ziekenhuizen en de GGD. Mijn netwerk in de 
medische wereld komt me goed van pas, merkte 
ik. 
Zo ben ik onverwacht weer aan het werk. In een 
hectische tijd met veel onzekerheid. Maar ik ben 

blij dat ik als huisarts mijn bescheiden steentje 
kan bijdragen. En dat in een crisisteam dat een 
echt team is. In alle onzekerheid staat dat voor 
mij vast: we moeten het samen doen.

Bel de dokter 
Al ben ik dan zelf geen huisarts meer, ik heb nog 
wel wat tips: houd je vooral aan de richtlijnen en 
houd afstand. Hoewel corona op dit moment ons 
vak beheerst, is de huisarts er ook voor andere 
klachten. Mocht je dus klachten hebben, weet 
dan dat je altijd de huisarts mag bellen. Wellicht 
dat veel mensen de dokter daarmee niet willen 
lastigvallen, maar zo moet je het niet zien. Als je 
hulp nodig hebt, moet je altijd de dokter kunnen 
bellen. Daar zijn we voor!

Wim Benneker

Wim vertelt zijn verhaal live in de uitzending van 3FM Serious Request, de inzamelingsactie voor 
het Rode Kruis. Wim voetbalt bij de OldStars van FC Groningen en zo kwam zijn verhaal terecht 
op de Facebookpagina van de FC, en vervolgens bij een journalist van NPO 3FM. (beeld NPO)
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De afgelopen tijd wordt mij regelmatig de 
vraag gesteld of ik het druk heb op mijn werk. 
Geen onlogische vraag, want ik ben werk
zaam op het UMCG en wel op de afdeling 
Laboratoriumgeneeskunde. Mensen denken 
dan al gauw aan het uitvoeren van testen in 
verband met het coronavirus. Maar daar heb
ben mijn collega’s en ik geen werk aan. Toch 
heeft de crisis wel impact op onze werkzaam
heden en daarover gaat dit verhaal. 

Binnen de afdeling Laboratoriumgeneeskunde 
ben ik werkzaam in de sectie Bindingsanalyse. 
Die houdt zich in het kader van patiëntenzorg 
bezig met het analyseren van voornamelijk 
bloed-, urine- en feces-(poep)monsters op eiwit-
ten, hormonen en tumormerkstoffen. Toen begin 
maart bleek dat we aan de vooravond van een 
crisisperiode stonden, kregen we dagelijks geac-
tualiseerde informatie over maatregelen om ver-
dere verspreiding van het coronavirus binnen het 
UMCG te voorkomen. Daardoor zagen die eer-
ste weken er voor mij ongeveer als volgt uit.

Het wordt minder druk 
4 maart: Een kleine week voordat landelijk het 
handen schudden wordt ‘verboden’, is dat op 
het UMCG reeds van kracht. We krijgen een link 
naar het handenwasfilmpje van het RIVM. En 
iedere medewerker moet melding maken of hij/
zij in de omgeving van Tilburg is geweest en/of 
contact heeft gehad met een bewezen besmette 
persoon.
6 maart: Privéreizen naar gebieden die het RIVM 
als risicogebied heeft aangewezen worden voor 
onze medewerkers niet meer toegestaan. 

Een kijkje in het laboratorium
12 maart: De situatie is onzeker en verandert 
per uur. Daarom moeten de werkvoorraden van 
onze laboratoriumbenodigdheden worden opge-
hoogd.
16 maart: Zo min mogelijk mensen op het 
UMCG-terrein is vanaf nu het devies. De ene 
helft van de collega’s gaat zich thuis twee weken 
lang bezighouden met administratieve taken. 
De andere helft werkt gewoon in het UMCG. 
Ikzelf hoor bij de thuisblijvers, maar door ziekte 
in de andere groep mag ik toch praktisch aan het 
werk. Wat opvalt is dat vanaf dat moment de 
planbare patiëntenzorg grotendeels stilvalt en 
wij daardoor ook merkbaar minder patiëntmate-
riaal binnenkrijgen. We krijgen het door de 
coronacrisis juist minder druk. 
18 maart: Alle UMCG-collega’s ontvangen vanaf 
nu dagelijks CoronaNieuws in de mailbox. In 
deze eerste editie staat onder andere dat onge-
veer driehonderd medewerkers getest zijn en 
dat dertien van hen besmet zijn gebleken.

Maatregelen verder aangescherpt
23 maart: De basishygiënemaatregelen op de 
afdeling worden aangescherpt: vanaf nu  moeten 
we ook bij afgesloten bloedbuizen handschoe-
nen dragen en elke dag de laboratoriumjas ver-
wisselen.
24 maart: Vanaf vandaag moeten we bloed-
buizen schoonmaken met een 10% chloorop-
lossing. 
26 maart: Er zijn publicaties verschenen dat het 
virus ook in onder andere poep is aangetoond. 
Omdat wij daar veel mee werken worden de 
 veiligheidsvoorschriften verder aangescherpt: 
extra beschermende maatregelen als een weg-

werpjas, mondmasker en veiligheidsbril. Net als 
zeshonderd collega’s keer ik na mijn werkdag op 
het UMCG huiswaarts met, als blijk van dank en 
waardering, een bos tulpen in mijn handen.
30 maart: Mijn eerste thuiswerkweek is een 
reeds geplande vakantieweek. Die gaat wel 
door, alleen is de bestemming veranderd in 
Rundumhause.
6 april: Mijn tweede week thuiswerken komt te 
vervallen wegens privéomstandigheden van 
collega’s. Ik ga weer naar het UMCG. Onze 
 stagiaire krijgt te horen dat haar stage definitief 
gestopt wordt.
Omdat collega’s twee weken achtereen thuis 
werken als zwaar, maar ook saai ervaren gaan 
we vanaf 13 april in een schema van één week 
UMCG - één week thuis werken. Ikzelf heb nog 
geen ervaring met langdurig thuiswerken. En 
dat krijg ik de komende week ook niet, omdat 
dan mijn nieuwe UMCG-werkweek ingaat.
11 april: Verrassing! Als dank ontvangen we 
thuis van de Raad van Bestuur van het UMCG 
allemaal een plak chocolade met een begelei-
dend bedankkaartje.

Koos van de Belt 

� Stationsstraat 52 | 9771 AG  Sauwerd  � 06 - 422 522 24  � veenstra.r@hetnet.nl

Onderhoud
Aanleg

Veenstra
Sierbestrating & Hoveniersbedrijf
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De ‘Berenjacht’ is een initiatief over-
gewaaid uit Australië (zie bijvoorbeeld 
www.facebook.com/groups/BerenjachtNL) 
om kinderen en hun ouders te vermaken. 
Mocht je deze berenjacht zelf nog niet 
hebben gedaan: in deze G&T zie je een 
aantal beren die onze fotografen wisten te 
spotten in Garmerwolde en Thesinge. 
Probeer ze maar eens te vinden; er zijn er 
vast nog veel meer! 

Kor van Zanten Hzn. uit Thesinge werkt als onderhoudstimmerman bij 
Patrimonium. Dit is een woningstichting in Groningen. De baas van Kor 
hoorde dat de Voedselbank aan de Ulgersmaweg in de stad in de proble-
men kwam door de coronamaatregelen. Het uitdelen van de voedselpak-
ketten aan cliënten bleek niet meer mogelijk te zijn op de locatie, de ander-
halvemeterafstandregel was niet te handhaven. De oplossing is dat 
voedselpakketten nu thuisbezorgd worden. 
De werkgever van Kor stelde drie werkbussen beschikbaar en hij vroeg 
aan het personeel wie er als vrijwilliger op de busjes wilde rijden om de 
pakketten rond te brengen. 

Onder de indruk 
Kor heeft in deze tijd voor Patrimonium alleen nog werk op oproepbasis. 
Heel veel normaal werk ligt stil. De richtlijnen van het RIVM worden name-
lijk goed opgevolgd. Als er in een huurwoning werk voor Kor te doen is dan 
kunnen de bewoners niet in huis zijn. En dat lukt nu dus tijdelijk niet. 
Daarom rijdt Kor ook op oproepbasis met een busje vol met etenswaar de 
hele stad door. ‘De mensen weten dat het pakket tussen 11.00 en 15.00 
uur wordt bezorgd en dan moeten ze dus thuis zijn. De bezorger belt aan, 
zet het pakket neer en doet drie stappen achteruit. Er gaat ook wel eens 
iets fout. Als er niet opengedaan wordt moet alles weer mee terug naar de 
Ulgersmaweg. De bezorger moet een briefje in de bus doen met de vol-
gende bezorgdatum erop. Als er twee keer niemand thuis is dan stopt de 
bezorging. Het retour brengen kost heel veel tijd en werk, want bederfe-
lijke producten moeten in de koelcel teruggezet worden.’

Een werkbusje vol voedselpakketten

Kor van Zanten rijdt met een werkbusje vol met etenswaar de stad door. 
‘Een mooie oplossing in deze nare tijden.’ (foto Henk Tammens)

Kor is onder de indruk van het grote aantal vrijwilligers dat voor de voed-
selbank werkt. ‘Veel van hen brengen met hun eigen auto pakketten rond. 
Met onze busjes kunnen wij een grotere hoeveelheid aan. De bewoners 
zijn heel blij met hun thuisbezorgde boodschappen. Het is een mooie 
oplossing in deze akelige tijd.’
 

Truus Top-Hettinga 

‘Dorpshuizen zijn vanwege de coronacrisis 
gesloten, terwijl dit topmaanden zouden 
moeten zijn met veel evenementen. Som
mige dorpshuizen kunnen het hoofd amper 
boven water houden’, aldus RTV Noord op 
8 april. Als voorbeeld van dorpshuizen die 
het moeilijk hebben noemt de verslaggever 
Trefpunt Thesinge.

Het klopt. Vrijwel alle dorpshuizen lijden onder 
de coronacrisis. Vaste (dorps)activiteiten en 
evenementen gaan niet door. De verhuur van 
zalen ligt stil. Daardoor lopen de dorpshuizen 
omzet en huuropbrengsten mis, terwijl de vaste 
lasten wel opgebracht moeten worden (hypo-
theek of huur, verzekeringen, ozb, energie, etc.). 
Waar andere bedrijven en organisaties in aan-
merking komen voor 4000 euro compensatie, 
vallen dorps- en buurthuizen buiten de boot.
Door de sluiting van Trefpunt zijn onder andere 
Noaberstee, de yogacursus, de damclub, de 

Trefpunt in de coronacrisis
voorbereidingsbijeenkomsten voor de feest-
week en de dorpsborrel stil komen te liggen. De 
uitvoeringen van WWK, kerkdiensten, een voor-
stelling van Felicitas, de feestelijkheden op 
Koningsdag en de feestweek zijn afgelast. 
Een verlies voor het dorp en een financiële strop 
voor Trefpunt.
Gelukkig staan we er niet alleen voor. Provinci-
aal (Groninger Dorpen) en landelijk (Landelijke 
Vereniging Kleine Kernen) wordt actie onderno-
men om dorpshuizen financieel te ondersteu-
nen. En uiteraard hebben we de gemeente Gro-
ningen op de hoogte gesteld van de schade die 
we door de coronacrisis ondervinden. We hopen 
er het beste van …
Een kleine opsteker in deze crisis is dat we 
inmiddels een deel van de ingeslagen biervoor-
raad hebben kunnen doorverkopen aan dorps-
genoten. Dank daarvoor!

Aly Pepping
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Klokken van hoop en troost

Toch kwam op 21 juli 1942 de Metallgutverord-
nung, waarbij onder andere de torenklokken 
werden opgeëist. Op grond van de nieuwe 
bepalingen werd de algemene organisatie van 
de klokkenvordering toevertrouwd aan de 
NSB’er ir. R.A.Th. Brusse. Die besteedde het 
weer uit aan de aannemer P.J. Meulenberg (ook 
NSB’er) uit Heerlen. Van hen kreeg Reussink de 
provincie Groningen toegewezen. De firma 
Gebroeders Van Bergen uit Heiligerlee wei-
gerde aan deze roof mee te werken omdat zij in 
de eerste plaats klokgieters wensten te zijn. Dat 
was toen een moedige daad. Hun gieterij werd 
op zeker moment tot vijandelijk bedrijf verklaard.
Bij de gebroeders Van Bergen in Midwolda lag 
dat anders. De oudste broer trok zich direct uit 
de zaak terug. De jongste – lid van de NSB – 
schreef op 7 januari 1943 ‘dat hij met een 
beklemd hart aan de wegvoering van klokken 
meedeed, doch dat de oorlogsnoodzaak het nu 
eenmaal eiste’. Met veel genoegen haalde hij de 
klokken uit de torens van de nu voormalige 
gemeente Termunten. Aan zijn inspanningen is 
het overigens te danken dat de klok in zijn woon-
plaats – gegoten door Andries Heeres van Ber-
gen in 1807 – niet werd weggehaald. We weten 
dat de klok uit Woltersum, in 1838 ook door A.H. 
van Bergen gegoten, niet terug is gekeerd.
De Rüstingsinspektion had inmiddels twee 
opslagplaatsen ingericht. In de stad Groningen 
was daarvoor het geheel ontruimde pakhuis 
voor oude metalen van de Joodse familie Van 
der Rhijn gekozen. In Hoogezand werden de 

Inscriptie op de klok van Garmerwolde EVERHART DE (MEPSCHE) KERCKVOGEDEN 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

In de noordbeuk van de kerk van Garmerwolde, 
aan de achterkant van de herenbank, hangt 
een ingelijste tekening van de twee klokken (uit 
1604 en 1614) die ooit in de kerktoren hingen. 
In de tekst vertellen de klokken hun verhaal…

‘26 februari 1943 te 4 uur in den namiddag
Ons laatste uur heeft geslagen
De Duitsche bezetting komt ons vorderen 
Een kwartuur tijds klinken onze 
doodsklokklanken als een droeve afscheidsgroet.
In betere tijden komen wij herboren terug.’ 

Het coronavirus heeft grote impact op het 
maatschappelijk leven. Kerken – de plaatsen 
waar eendracht en hoop een thuis hebben – 
kunnen niet meer gebruikt worden om deze 
hoop te verkondigen. Daarom is er de lande
lijke actie Klokken van hoop en troost; veel 
kerken in Nederland luidden in april elke 
woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur 
hun klokken, als signaal van respect voor 
alle mensen die werken in de hulpverlening, 
en om mensen met elkaar te verbinden. Zo 
ook in Garmerwolde en Thesinge. Een mooi 
en waardevol initiatief. Het is weliswaar geen 
oorlog; hoewel … de strijd tegen het corona
virus is in alle hevigheid losgebarsten.

Waar zijn de klokken gebleven
Wat betreft die klokken: In het blad MANS las 
ondergetekende een artikel, waarin de heer Van 
Duuren zich afvroeg of de klok(ken) uit 1604 en 
1614 na de oorlog zijn teruggekeerd naar Garmer-
wolde. Dat hebben we nagezocht, maar niet 
gevonden (zie kader voor een aanvulling vanuit 
de redactie en de Historische Commissie Garmer-
 wolde). In de Tweede Wereldoorlog is de kerk 
gerestaureerd. Ook het orgel kreeg een grote 
beurt. Na afloop bleek een aantal registers ver-
dwenen te zijn, te weten de Trompet 8 voet en 
de Fagot 16 voet. Wellicht zijn van de pijpen 
Duitse kogels gemaakt.
Wat we vonden is het volgende. Torenklokken 
vormen een geliefde buit voor oorlogvoerende 
machten, omdat de legering van het metaal 
dezelfde samenstelling is als die waarvan 
kanonnen worden gegoten. Toen het koninkrijk 
der Nederlanden was bezet door Duitse troepen 
werd Arthur Seyss-Inquart op 29 mei 1940 
bekleed met het hoogste burgerlijke gezag 
onder de titel Reichskommissar. Hij werd 
gevraagd om de inlevering van torenklokken te 
regelen. Daar had hij eigenlijk helemaal geen 
zin in, omdat hij er een aanslag op de kerken in 
zag. Ook wilde hij niet laten blijken dat Duitsland 
zo’n nijpend tekort aan metalen had. 

klokken op de grote opslagplaats van strokar-
tonfabriek Beukema gegooid.

We eindigen met een aantal regels van de 
ballade van de kerkklok – clandestien gedrukt 
– van Lidy van Eijsselsteijn:
Wie luidt – zoo God wil – eens een betere tijd
het uur der hope – het uur dat bevrijdt*
ach brak dan nog eenmaal uw jubel aan
zodat we weer rustig slapen kunnen gaan.

* Gezien de huidige situatie: Laten we hopen dat 
die tijd met bevrijdende feestklokken spoedig 
komt! 

Voor dit artikel zijn gedeelten overgenomen uit 
de publicatiemap van de Stichting Oude Gronin-
ger Kerken uit 1974. In dat jaar werd de geres-
taureerde kerk te Thesinge weer in gebruik 
genomen en kon de klok op zondag (eenmaal in 
de 14 dagen) de mensen ter kerke roepen. De 
andere zondag was er dienst in Garmerwolde.
De klok uit Thesinge uit 1817 verdween in de 
oorlog. In 1947 werd een nieuwe klok gegoten 
door de firma Van Bergen te Heiligerlee. In 1974 
bestond de plaatselijke commissie uit: J. Jansen 
(voorzitter), W.H. de Boom (secretaris), L. 
Dreise (penningmeester), B.A. van der Laan, 
G.J. Pot en J. Vegter. Keurig verdeeld over de 
drie kerken. Dhr. K. Zuidema was in dat jaar de 
3000e donateur.

Jakob van der Woude

Aanvulling door de Historische Commissie 
Garmerwolde: De ene klok (die uit 1614) is 
opgeëist door de Duitse bezetter. De andere 
klok is door inwoners van Garmerwolde in de 
sloot naast het kerkhof gegooid waar hij de 
oorlog heeft overleefd. In de wand van die 
klok is een inscriptie gegoten waar te lezen 
valt dat de klok in 1604 is gemaakt door Gert 
Puwels uit Emden. (bron: Jan van Dijk) 

(foto Anne Benneker) 

De klokken van Garmerwolde
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Er is in het hele land een tekort aan mond
kapjes. Ook in onze omgeving. Alwia Kol uit 
Thesinge doet er iets aan: ze naait mondkap
jes. ‘Een intensieve klus, maar ik ben blij dat 
ik dit kan doen.’ 

De moeder van Alwia werd bij de verzorging van 
een wond aan haar been geholpen door Buurt-
zorg in Bedum. Zo hoorde Alwia dat er een 
tekort aan mondkapjes bij de werknemers 
dreigde te ontstaan. Haar buurvrouw, Anita 
Blaauw, werkt bij Buurtzorg en bevestigde dit. 
Alwia is toen op het internet op zoek gegaan 
naar een patroon om mondkapjes te maken. Het 
model dat zij heeft gekozen bevalt de medewer-
kers van Buurtzorg heel goed. Het is een rond 
model met elastiek om achter de oren vast te 
zetten. In het kapje wordt voorafgaand aan het 
gebruik nog een filter gedaan. Daarmee zijn de 
mondkapjes door de Buurtzorgorganisatie 
goedgekeurd. ‘Inmiddels heb ik 45 stuks mond-
kapjes gemaakt. Per stuk ben ik er minstens een 
half uur mee bezig. Na gebruik worden de kap-
jes verzameld in een dichte plastic zak en stopt 
Anita ze in de kookwas. Daarna krijg ik ze terug 
en strijk ik ze weer in model. Het doel van deze 
mondkapjes is voorkomen dat je een ander 
besmet. Ik heb vroeger in de gehandicaptenzorg 
gewerkt en ben blij dat ik dit kan doen.’

Alwia Kol naait mondkapjes
Een bekend stofje
‘Overal in het land worden mondkapjes genaaid. 
In Groningen is een distributiecentrum waar je 
stof, garen en band kunt halen om mondkapjes 
te maken. Dat heb ik niet nodig. Ik heb materiaal 
genoeg. Een mooi verhaal is wel dat een Buurt-
zorgmedewerker bij mijn moeder kwam met een 
mondkapje voor. ‘Goh’, zei mijn moeder, ‘dat 
stofje komt mij heel bekend voor!’ En wat bleek: 
het was gemaakt uit een dekbedovertrek dat 
van mijn moeder is geweest en ooit bij mij 
terecht is gekomen. Op zoek naar geschikte stof 
heb ik dit overtrek gebruikt omdat het stevig, 
honderd procent katoen is en dus heet gewas-
sen kan worden.’
‘Voor ons is het heel fijn dat Buurtzorg geregeld 
bij mijn moeder komt. Ze woont nog zelfstandig 
en is 92 jaar! We doen wel de boodschappen 
voor haar en zetten die op de stoep. Gelukkig 
kunnen we bellen en horen we van haar dat ze 
heel veel kaartjes en telefoontjes krijgt, zelfs van 
mensen die ze nauwelijks kent. Dat doet haar én 
ons enorm goed.’ 

Truus Top-Hettinga 

Alwia in actie, met op de voorgrond een 
aantal resultaten van haar naaikunsten 

(foto Arend Kol) 

Coronacartoon door Matthieu Visser
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De mooi versierde ramen van twee buurhuizen aan de Molenweg trekken 
veel bekijks. De buurmeisjes Mirthe en Lynn hebben eer van hun werk! 
Met knippen, plakken en kleuren vermaken de kinderen aan de Molenweg 
zich. Mirthe en Lynn zijn allebei zeven jaar. 
Hun moeders waren op zeker moment door het knutselpapier heen en 
Joyce, de moeder van Lynn, plaatste een oproepje op de Facebookpagina 
Oproepjes voor Thesingers/Garmerwoldenaren. Met succes, zo konden 
ze voorlopig weer vooruit. 

Heel Holland plakt!
De moeder van Mirthe, Marianne Blaauw, geniet zelf ook van de vrolijke 
ramen en ze vertelt dat dit zeker met het mooie weer veel bekijks trekt. 
Soms roepen mensen in het voorbijgaan iets vrolijks tegen de kinderen 
die vaak buiten spelen. 
Ook de stoep voor hun huis hebben ze opgefleurd: met stoepkrijt hebben 
ze een kleurige hinkelbaan gemaakt. 

Truus Top-Hettinga 

Links: Lynn en haar zusje Fay. Rechts: Mirthe en haar broertje Donovan (foto’s Henk Tammens)

Gezondheidssteunpunt 
Koekkoek aan de 
Bovenrijgeweg. Herbert 
Koekkoek en Nellian 
Dijkema hebben hier 
zelfgemaakte 
mondkapjes ingelegd, 
met een papier met 
adviezen om je 
immuunsysteem te 
versterken. 
Zelfbediening: dus trek 
wel even een 
handschoentje aan!  
(foto Henk Tammens)

Kerk zijn in coronatijd
Paus Franciscus sprak afgelopen Pasen het ‘Urbi et orbi’ (de zegen ‘voor 
stad en wereld’) uit in een vrijwel lege Sint-Pietersbasiliek in plaats vanaf 
het balkon voor tienduizenden mensen. In veel landen in de wereld zijn in 
deze coronatijd de kerken vrijwel leeg op de zondag. Ook in de kerken in 
onze dorpen hebben we te maken met de maatregelen in verband met het 
coronavirus. In de kerkdienst van 8 maart hebben we (de PKN gemeente) 
elkaar niet meer de hand geschud. En ook al zijn we met minder dan 
honderd mensen in de kerkdienst (de eerst beperking gold alleen voor 
groepen voor meer dan honderd mensen), we hebben direct de week erna 
alle bijeenkomsten en kerkdiensten geschrapt. Er zijn veel ouderen onder 
de gemeenteleden en die horen tot de kwetsbare groepen. 
Maar hoe nu verder? Onze kerkelijk werker, Lidy Luinstra, doet nu (pas-
torale) gesprekken via de telefoon. Vrijwel wekelijks stuurt ze een nieuws-
bericht naar de gemeenteleden ter bemoediging (via de website of per 
post). De kerkenraadsvergadering gaat via Skype. Ook WhatsApp wordt 
veel gebruikt om contact te houden. Met Goede Vrijdag en Pasen zijn we 
gestart met een kerkdienst in aangepast vorm: een dienst in een lege kerk 
met verbinding via kerkomroep.nl en op video voor online plaatsing. Ook 
kan je tegenwoordig digitaal collecteren, daar zullen we nog over naden-
ken. Voor iedereen is het nog wennen aan al die nieuwe vormen, maar al 

Paasdienst van de PKN gemeente GTSTP in de kerk in Stedum 
(foto Annemarijke Boonstra)

doende leren we. Gelukkig is kerk zijn meer dan het houden van kerkdien-
sten en meer dan elkaar ontmoeten tijdens activiteiten. Er voor elkaar zijn, 
met elkaar gedenken en geloven, een kaartje, een bloemetje, een tele-
foontje, samen bidden via FaceTime, een online kerkdienst. Zo kan het 
ook. 

Annemarijke Boonstra
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Extra Dr B. Denker puzzels: Nr. 1
Net als zijn grote broer van Dagblad van het Noorden had ook  
Dr B. Denker dit jaar het plan opgevat een mooie zomerpuzzel te 
plaatsen; er was immers meer dan genoeg materiaal over van de 
kerstpuzzel. De initiële voorbereidingen waren al getroffen en toen liep 
het ineens wat anders, zoals we allemaal hebben gemerkt. Om de 
lezers in de quasi-quarantaine tegemoet te komen heeft Dr B. Denker, 
net als zijn rolmodel, het geheel in de tijd naar voren geschoven en 
uitgerekt, en daarom vanaf nu tot en met de zomer regelmatig een 
puzzel in de G&T Express!

Ter afwisseling van het binnenzitten was er al de Berenjacht (zie  
pagina 5) als een leuke activiteit in de buitenlucht voor kinderen en hun 
ouders. Ook deze Dr B. Denker puzzel is een zoektocht, en wel naar 
specifieke teksten, woorden en getallen in onze dorpen (of er tussenin), 
vergelijkbaar met de puzzel van het afgelopen kerstnummer. Op deze 
bladzijden staan vijftien afbeeldingen met bijbehorende opgaven die 
naar specifieke letters vragen. Het wijst zich vanzelf. 
Er zitten wat simpelere opgaven tussen, die u zelfs vanaf de bank zou 
kunnen beredeneren (tip: Google Maps of iets dergelijks zou kunnen 
helpen), maar ook lastiger opgaven, waarvoor u waarschijnlijk wel even 
de hort op moet. Blijf daarbij dan uiteraard wel steeds veilige afstand 
houden van de rest van het verkeer, waaronder ook uw mede-plaatjes-
jagers. Alles is zichtbaar vanaf openbare plekken; u hoeft dus nooit 
iemands erf op te lopen of een bouwplaats te betreden.

De letters verkregen uit de opgaven vormen een woord. Stuur deze 
oplossing uiterlijk woensdag 21 mei naar de G&T-redactie en u maakt 
kans op een Agrishop-tegoedbon van 15 euro. Inzenden kan via e-mail 
naar puzzel@gentexpress.nl, of lever in bij een van de bekende 
redactieadressen (zie colofon). 

Rest mij om u veel succes te wensen in deze tijd, alsook met deze puzzel! 

Dr B. Denker
 
Opgaven

1  Naast dit logo staat een woord. Neem daarvan de tweede letter.

2  Als u dit ziet, neem dan de vijfde letter van de tekst die daaronder 
staat.

3  Als u deze vindt, dan ziet u daaronder een tekst. Neem daarvan de 
twaalfde letter. 

4  Acht letters naar rechts staat de letter die u moet hebben.

5  Als u deze vindt, neem dan de tweede letter van het woord dat u daar 
ziet.

6  Neem de een-na-laatste letter van het woord dat u hier vindt.

7  Vier letters naar rechts staat de letter die we zoeken.

8  Neem de een-na-laatste letter van de naam van waar u dit vindt.

9  Eerste letter van het woord dat u hiernaast vindt.

10  Neem de eerste letter die hierop volgt.

11  Neem de letter die hier voor staat.

12  Dit is onderdeel van een woord. Neem van dat woord de derde letter.

13  Neem de vijfde letter van de tekst die u boven deze afbeelding vindt.

14  Hier vindt u een bordje met tekst. Neem de tweede letter daarvan.

15  Als u dit vindt, neem dan de een-na-laatste letter van het woord.
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Aan de Moeshorn, in het voormalige huis van de 
familie Ridder, woont sinds eind oktober vorig 
jaar de familie Beeftink. Peter en Marian  Beeftink 
keken vanuit Beijum rustig om zich heen in de 
omliggende dorpen. Ze hadden geen haast, 
maar toen hun oog op het huis in Thesinge viel 
maakten ze er direct werk van. ‘Wij reden het 
dorp in en waren verrast dat we onderweg al 
gegroet werden. Het huis was helemaal naar 
onze zin, we konden er zó intrekken. De rustige 
plek, het ruime uitzicht en flink wat schuurruimte 
trokken ons over de streep. Ook onze kinderen 
waren het ermee eens. Wij hebben met veel 
plezier in Beijum gewoond, maar in de loop van 
de tijd is de sfeer daar veranderd. Veel beken-
den zijn weggegaan en de buren groeten je 
maar kwalijk.’
Beiden zijn stadjers, hoewel Peter bij zijn 
geboorte als laatste werd ingeschreven bij de 
toenmalige gemeente Noorddijk, in het vroegere 
gemeentehuis naast het bedrijf van Nijdam aan 
het Damsterdiep. Vlak daarna werd dit ook 
gemeente Groningen. ’Ik ben opgegroeid aan 
de Pop Dijkemaweg en dat was toen aan de 
rand van de stad met uitzicht over de weilan-
den.’ 

Werk en school
De oudste zoon Ruben is 23, werkt als ict’er en 
doet daarnaast een hbo-studie. Hij woont nu 
nog thuis, maar dat zal niet heel lang meer 
duren. Zoon Thomas is 21 en doet de Hogere 
Hotelschool in Leeuwarden. Hij is net op zichzelf 
gaan wonen. Dochter Marit is 18 en zit in het 
examenjaar van de opleiding Maatschappelijke 
zorg. Zij rijdt op haar scooter naar de stad. Peter 
fietst naar zijn werk bij Total Ship Supply op het 
industrieterrein Euvelgunne. Deze groothandel 
in levensmiddelen verzorgt de bevoorrading van 
schepen langs de Nederlandse, Belgische en 
Duitse kust. Met de drie vrachtwagens van het 

Nieuwe bewoners Thesinge

bedrijf worden de bestellingen afgeleverd. Dit is 
vaak voor lange zeereizen en grote groepen. 
Alles aan proviand en huishoudelijke materialen 
kan geleverd worden. Peter komt uit de super-
marktwereld en heeft daar zijn kennis opge-
daan. Marian werkt op het Gomaruscollege in 
de Wijert op de leerlingenadministratie. Ze heeft 
een e-bike aangeschaft. Dat betekent dat ze 
nog nauwelijks de auto pakt. 

Thesinge
‘Het eerste wat we aangepakt hebben is de zol-
der. Die was nog niet geïsoleerd en die hebben 
we afgetimmerd. Nu heeft Marit daar haar royale 
domein.’ Het is prettig dat alle materialen in de 
schuur opgeslagen kunnen worden en er nog 
plek over is voor alle vervoermiddelen. Peter en 
Ruben rijden allebei motor. Ook daar is plek 
voor. Voor de tuin ontstaan nu plannetjes. ‘We 

Vlnr: Marit, Thomas, Marian, Peter en Ruben voelen zich al helemaal thuis in Thesinge 
(foto Henk Tammens)

wachten af wat er allemaal opkomt en bedenken 
welke loopjes we hebben in huis en tuin.’ Een 
mooi verhaal is dat toen Marian aan haar moe-
der vertelde dat ze een huis hadden gekocht in 
Thesinge er een stuk familiegeschiedenis naar 
boven kwam. ‘In dit huis woonde tante Anje, ver-
telde mijn moeder, een halfzus van mijn opa. Als 
klein kind ben ik hier wel in huis geweest maar 
daar heb er geen herinnering meer aan. Voor de 
vorige bewoners, Menko Ridder en zijn vader 
Rieks, die nu in Ten Boer woont, was dit ook wel 
een mooi gegeven. Het huis blijft dus toch een 
beetje in de familie.’ 
In de geschiedenis van het dorp en het dorpse 
leven zijn beiden geïnteresseerd. ‘We hebben 
genoten van de ontvangst voor nieuwe bewo-
ners in november.’

Truus Top-Hettinga

Bijna twee jaar nadat de bewoners aan de Singel in Thesinge natte voeten kregen van een 
hoosbui, is het riool nu gescheiden. Het regenwater wordt apart opgevangen en afgevoerd naar 
de sloot die achter de huizen langsloopt. Zo zullen komende stortbuien het riool niet extra 
belasten. (foto Aly Pepping)

Feestweek Thesinge 
’20 afgelast
Alle festiviteiten (inclusief de fotowedstrijd; zie 
de achterpagina van deze krant) zijn afgelast. 
Het Feestweekcomité gaat te zijner tijd in over-
leg met Dorpsbelangen Thesinge over de vraag 
of, wanneer en wat we ter vervanging van de 
feestweek volgend jaar zullen organiseren.
Alle wijken hadden hun activiteiten al groten-
deels inhoud gegeven en we waren gezamenlijk 
enthousiast op weg om er weer een daverend 
succes van te maken. We bedanken dan ook 
iedereen voor zijn/haar inzet.
De statiegeldactie voor Feestweek Thesinge bij 
Coop in Ten Boer is wel gewoon voor drie maan-
den gestart. Het gedoneerde geld bewaren we 
voor volgend jaar. 
We wensen iedereen veel kracht, liefde en een 
goede gezondheid toe in deze surrealistische 
periode.

Het Feestweekcomité
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Herdenken en stilstaan
In het vroege voorjaar van 2020 bereidt een groep enthousiaste Thesin-
gers een mooi en ingetogen programma voor om op de 4e mei op pas-
sende wijze de feestweek in te luiden. Het verhaal van de piloten die in de 
oorlog bij de Bovenrijgerweg omkwamen is geschreven. Samenwerking is 
gezocht en gevonden met de basisschool, The Singers, muzikanten en 
tieners. De globale plannen voor de herdenkingsbijeenkomst liggen klaar.

Helaas gaat dit allemaal niet door. Aan iedereen wordt nadrukkelijk 
gevraagd om de herdenking thuis te volgen via televisie of internet. De 
Nationale Dodenherdenking begint zoals ieder jaar met het trompet-
signaal taptoe, om 19.58 uur op De Dam in Amsterdam, die dit jaar vrijwel 
geheel leeg blijft. Net als de omgeving van het monument op de Thesinger 
Smidshouk. 

Het volgende gedicht werd door een tiener ingestuurd en zou klinken 
 tijdens de bijeenkomst (tekst Janke Holtman). 

Op 4 mei staat de tijd even stil
hoor je de wind en de meeuwen
de luchten zijn grijs en kil
terwijl herinneringen schreeuwen

Op 4 mei staan we twee minuten
een enkeling toont geen fatsoen
dan klinken er eresaluten
denken we aan de doden van toen

Ik zie een kind in de straat
het springt op een kindermaat
ik zie de dag beginnen

Laat het oorlogsleed verdwijnen
laat de zon in liefde schijnen
en laat het leven altijd winnen

Natuurlijk is het leed van de oorlogsjaren niet te vergelijken met de huidige 
situatie.
Toch heb ik dit gedicht van Janke Holtman bijna één op één kunnen om -
zetten. 

In het voorjaar van 2020 staat de tijd even stil
hoor je de wind en zie je de bomen in bloei
de luchten zijn blauw en de zon schijnt volop
terwijl een alles ontwrichtend virus de mensheid boeit.

In het voorjaar van 2020 staat de tijd even stil
en klinken er maatregelen die iedereen raken
denken we aan de slachtoffers en helden die er toe doen
en proberen we er het beste van te maken

Ik zie een kind in de straat
het springt op een kindermaat
ik zie de dag beginnen

Laat het leed verdwijnen
laat de zon in liefde schijnen
en laat het leven altijd winnen

Namens de voorbereidingsgroep
Roelie Karsijns-Schievink 

Viering 75 jaar bevrijding 
Garmerwolde
Alle activiteiten rond de viering van 75 jaar vrijheid zijn tot nadere aankon-
diging uitgesteld.
De tekst voor het boekje ‘Garmerwolde vertelt’ is bijna klaar. We zijn nog 
op zoek naar illustraties uit die tijd. Nu iedereen toch gedwongen thuis zit, 
is dit dé gelegenheid om nog eens in de oude fotoboeken te duiken. Of 
wellicht zit er nog een briefje, interessante foto of voedselbon in een la of 
schoenendoos ...
Ook voor de expositie ‘Eten in oorlogstijd’ in de Melkfabriek blijven ideeën 
en materialen welkom.

Hillie Ramaker-Tepper 
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 De familie Paashaas verraste alle inwoners van Garmerwolde met een zakje paaseieren 
(foto Anne Benneker) 

Zummerspeulen 2020 
en plantenactie
De Zummerspeulen staan gepland op 13 en 14 
augustus. Het thema is dit jaar De Ruimte. De 
spelen zijn voor kinderen van 4 t/m 13 jaar uit 
Thesinge en Garmerwolde, en voor kinderen die 
in een van beide dorpen naar school gaan. Als 
de spelen niet door kunnen gaan, kijken we of 
we op een later moment een leuke activiteit kun-
nen organiseren. 
Om geld in te zamelen voor de Zummerspeulen 
organiseren we weer een plantenactie in samen-
werking met tuincentrum Eldorado te Zuidwolde. 
Dat gaat dit jaar helemaal contactloos. 
Bestellen kan tot en met 2 mei, alléén online via 
www.thesinge.com/plantenactie. Betaling gaat 
via overboeking of betaalverzoek/tikkie. De 
planten worden 12 mei aan huis bezorgd. 
Als de Zummerspeulen niet doorgaan, gaat het 
geld in de pot naar de editie van volgend jaar. 

Anita van der Veen

In de G&T van afgelopen november kon 
u lezen dat Johan Dijkstra, de coryfee van 
Groninger kunstkring De Ploeg, rond 1939 
de Garmerwolder kerk op doek heeft vereeu
wigd. Op dit artikel hebben we veel reacties 
ontvangen. Daaruit en ook uit het interview 
en het vooronderzoek kwamen veel wetens
waardigheden naar voren. Deze informatie 
willen wij u niet onthouden. De komende 
maanden gaan we deze verhalen verder 
uitzoeken en in feuilletonvorm presenteren. 
Alvast een voorproefje.
 
•  De grootmoeder van Jan Huizenga uit War-

mond, de eigenaar van het schilderij met 
daarop de kerk, was E.J. Huizenga-Onnekes. 
In 1930 publiceerde zij Het boek van Minne 
Koning,  gedrukt door Hendrik Werkman (ook 
bekend van De Ploeg) en geïllustreerd door 
Johan Dijkstra. Dit boek beschrijft vertellingen 
van Minne (Wilhelmina?) Koning, die naar ver-
luidt uit Garmerwolde kwam en woonde in de 
boerderij van de familie van Tineke Werkman. 
We gaan binnenkort bij haar langs! 

•  Dijkstra’s schildermaatje Henk Melgers blijkt 
eveneens de kerk te hebben geschilderd, zij 
het vanuit een andere hoek dan Dijkstra, maar 
wel rond dezelfde tijd. Hebben ze destijds wel-
licht een gezamenlijk ‘dagje schilderen in Gar-
merwolde’ ondernomen? 

•  Dijkstra blijkt meerdere plekken in de buurt te 
hebben geschilderd. Zo hoorden wij via de His-
torische Commissie dat er ook een Dijkstra-
doek bestaat van de kalkovens. In Sassen-
heim lijken we meer informatie te kunnen 
vinden. 

•  Ook huidige inwoner van Garmerwolde Carel 
Hazeveld heeft de kalkovens geschilderd. 
Sterker nog: hij blijkt als jongeling les te heb-
ben gehad van Johan Dijkstra zelf. Bij deze 

Johan Dijkstra: een verhaal met meerdere staartjes

expert is waarschijnlijk een schat aan verhalen 
te vinden. 

•  Er schijnen meer schilderijen met Garmerwol-
der en Thesinger plekken daarop door vroege 
leden van De Ploeg te zijn. Ook deze gaan we 
proberen te lokaliseren.

Wordt vervolgd …
Harjo de Poel 

 Carel Hazeveld geeft uitleg bij zijn schilderij 
van de kalkovens tijdens de Open Monumen-
tendag van 2015 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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De bouw vordert 
Er kan in een maand veel veranderen. Het coro-
na virus zorgt ook voor verstoring van ons bouw-
project. Bouwvergaderingen mogen niet meer 
gehouden worden. Bouwvakkers en installa-
teurs moeten onderling anderhalve meter 
afstand houden en lopen elkaar daardoor veel 
eerder voor de voeten; overleg over tekeningen 
en schetsen is bijna onmogelijk met zo’n afstand. 
Ons overleg met aannemer Havenga en bouw-
opzichter Jannes Talens gebeurt hoofdzakelijk 
via e-mail, WhatsApp en telefoon. De planning 
is daardoor iets bijgesteld. Maar de verhuizing 
van Buurtzorg naar De Leeuw eind mei gaat 
door zoals gepland. 
Inmiddels liggen de gietvloeren er al in en zijn de 
pvc-vloeren gelegd. Ook de compleet nieuwe 
keuken staat er al bijna. De schilder is druk 
bezig en het ‘herstel van de oude elementen’ 
vordert ook gestaag. Wanneer we de inboedel, 
die bij Mast Verhuizingen opgeslagen is, laten 
terugkomen weten we nog niet. We mogen 
immers geen vrijwilligers vragen om even te 
komen helpen.
Zoals de zaken er nu voorstaan zal de feeste-
lijke heropening van ons dorpshuis ergens in 
september plaatsvinden. 

Bericht van het bestuur 
Er is ook goed nieuws in deze barre tijd. We zijn 
blij te kunnen melden dat Barbara de Winter bin-
nenkort onze nieuwe penningmeester wordt. 
Nieuwsgierig naar wie Barbara is? Kijk dan in de 
G&T van februari.
Ook over de financiën hebben we goed nieuws. 
Het bouwproject gaat nog steeds volgens onze 
begroting. De vergoeding die we van de NAM 
hebben ontvangen voor inkomstenderving tij-
dens het bouwtraject is redelijk royaal. Voorlopig 
hebben we dus nog geen financiële problemen 
door de coronacrisis, al moet het niet te lang 
gaan duren.

Dorpshuis De Leeuw: laatste nieuws

De gemeente Groningen is momenteel bezig 
om het beleid aangaande dorpshuizen te her-
zien. Samen met de andere dorpshuizen uit de 
voormalige gemeente Ten Boer zijn we betrok-
ken bij de vorming van dit nieuwe beleid. Omdat 
er drie gemeenten samengevoegd zijn is het 
wettelijk verplicht dat dit nieuwe, geharmoni-
seerde beleid vanaf 1 januari 2021 van kracht 
wordt. Onze indruk is dat dit nieuwe beleid gun-
stiger voor ons gaat uitpakken dan het oude 
regime van Ten Boer. Ook dat is positief. 
Op dit moment liggen alle verenigingsactivitei-
ten die normaliter in De Leeuw plaatsvonden 
stil. 
We weten nog niet wanneer die activiteiten weer 
gestart mogen worden.

Dorpshuis, een stukje van de keuken (foto Henk Vliem)

Versterking gezocht
Wij zijn nog op zoek naar iemand die het dorps-
huis regelmatig wil schoonmaken. Dit kan tegen 
een kleine vergoeding (de zogenoemde vrijwil-
ligersvergoeding). Ook zoeken we nog iemand 
die de inkopen wil gaan doen en de voorraden 
wil bijhouden. En iemand die af en toe de deur 
van het dorpshuis wil openen (de vaste gebrui-
kers hebben allemaal een eigen sleutel).
Ten slotte: heeft u zin om komend jaar iets voor 
ons dorpshuis te gaan doen? Geef even een 
seintje. Dan bekijken we de mogelijkheden. Bin-
nen het bestuur zijn (en komen) interessante 
functies vrij.

Namens het bestuur en het bouwteam, 
Henk Vliem

   Op 14 april werd Ed Welling verrast met dit spandoek in zijn voortuin 
(foto Eline Vliem)

   Vreemde tijden komen met vreemde situaties: Worden automobilis-
ten op de N360 nu aangemoedigd tot bumperkleven?  
(foto Harjo de Poel)
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In vorige edities van deze krant heeft u kun
nen lezen over de kookkunsten van Wim 
Velema en zijn sponsoractie Eten voor Iran. 
Wim kookt op afspraak een Iraanse maal
tijd en serveert die bij hem thuis. De gasten 
 geven een bijdrage voor mensen en projec
ten in Iran. Aan zijn reis door Iran in 2019, 
grotendeels per fiets, heeft Wim namelijk 
veel contacten overgehouden. Reizen naar 
Iran zit er voorlopig niet in, en het ‘restaurant’ 
van Wim kan nu ook niet doorgaan. Jammer, 
maar als pleister op de wonde stuurde Wim 
ons dit Iraanse recept. Een bijdrage leveren 
aan Wims doelen in Iran kan ook nog steeds. 
Mail naar wimiran@gmail.com.

Kuku Sabzi
Kuku Sabzi is een algemeen, vaak gegeten 
Iraans gerecht. Dit recept kreeg ik van een 
Iraanse vrouw uit Tabriz. Bereidingstijd: ca. 30 
minuten. Het gerecht is redelijk eenvoudig te 
maken.

Ingrediënten
200 gram diepvries velderwten of fijne doperwt-
jes 
6 eieren
1/2 tl kaneel
1/2 tl komijnzaad
1/2 tl zeezout
flink zwarte peper
7 lente-uitjes
20 g verse platte peterselie (fijn gehakt)
20 g verse koriander (fijn gehakt)
20 gram verse dille (fijn gehakt)
60 gram walnoten (grof gehakt)
40 gram gedroogde cranberries (grof gehakt)
1 el olijfolie
20 gram verse munt
Griekse yoghurt voor erbij

Ook nodig: koekenpan met deksel

  Kuku Sabzi (foto Wim Velema)

Wim’s Iraanse keuken
Instructies
1.  Doe de erwtjes in een vergiet en spoel ze af 

onder koud, stromend water. Het gaat erom 
dat de erwtjes ietsje ontdooien en niet aan 
elkaar vast blijven zitten. Laat de erwtjes goed 
uitlekken.

2.  Rooster de walnoten in een droge koekenpan 
en laat ze daarna afkoelen op een bord.

3.  Maak de lente-uitjes schoon en hak ze zo fijn 
mogelijk. Hak daarna de kruiden super fijn.

4.  Doe de eieren in een grote kom, samen met 
de kaneel, komijn, peper en zout. Kluts goed 
door totdat alles gemengd is. Voeg dan de 
doperwten, de gehakte kruiden en lente-
uitjes, walnoten en cranberries toe. Meng 
alles goed door.

5.  Vet de hele koekenpan in met 1 el olijfolie en 
verhit op middelhoog vuur. Voeg zodra de pan 
warm is het eiermengsel toe. Zet het vuur laag 
en leg een deksel op de pan. Laat in ongeveer 
12 minuten gaar worden. De Kuku Sabzi is 
gaar wanneer de eieren helemaal gestold 
zijn.

6.  Serveren: laat de Kuku Sabzi voorzichtig op 
een bord of serveerplank glijden en snijd in 
parten. 

7.  Snijd de verse munt heel fijn en roer dit door 
de Griekse yoghurt. Geef er een schep dikke 
yoghurt (met munt) bij en een frisse salade.

Wim Velema

Ondanks, of misschien juist dóór de coronacrisis hebben we 
meer tijd en aandacht voor de tuin. Hier weer wat leuke weetjes 
en tips.

Snel een bloeiende haag
Iedereen weet, het kan hier flink waaien. Wil je deze zomer nog 
genieten van de luwte die een haag geeft, probeer dan eens iets 
met eenjarige klimmers. Sla een aantal palen (minstens voor 
eenderde deel) in de grond en span hiertussen gaas. Zaai of plant 
eind april bijvoorbeeld lathyrus, Oost-Indische kers, klokwinde en/of 
Rhodochiton. Deze planten zijn ook geschikt om door een saaie 
groene haag te laten groeien. Wil je uiteindelijk wel een haag met 
vaste planten, gebruik dan betonijzer in plaats van gaas. Hier kan je 
klimop, kamperfoelie, Clematis, (sier)druif en klimrozen tegenaan 
leiden. De eenjarigen gebruik je het eerste jaar om de haag op te 
vullen.

Minikasjes en IJsheiligen
Tot aan de IJsheiligen (11 t/m 14 mei) kan er nog nachtvorst komen. 
Jammer als planten en bloemen dan het loodje leggen. Spaar plastic 
wegwerpflessen van bijvoorbeeld frisdrank en knip hier de bodem 
vanaf. Als er nachtvorst voorspeld wordt, kan je over elk plantje een 
fles zetten. Ook als er veel regen of wind wordt verwacht kan je zo je 
jonge plantjes beschermen.

Zomerbollen voortrekken
De bollen die je in het voorjaar in de tuin plant, zijn niet vorst-
bestendig. Let dus op dat ze tegen nachtvorst beschermd worden.  
Wil je al op tijd genieten van bijvoorbeeld dahlia’s en knolbegonia’s, 
pot ze dan op. Leg op de bodem van een flinke bloempot wat 
potscherven, doe hier in potgrond en de zomerbollen/knollen. Als 
regel geldt: plant de bollen tweemaal zo diep als ze hoog zijn, en 
plant dahliaknollen ondiep.

Wilt u een stekkie … van de hortensia?
Ook de sterke boerenstruik Hortensia kan gestekt worden, vanaf 
april tot in de zomer. Neem een stevige tak van de struik met 2 of 3 
paar bladeren. Haal de top boven een bladpaar weg, en haal ook 
het onderste bladpaar weg. Knip de twee overgebleven bladeren tot 
op de helft terug. Hierdoor verdampt de stek minder water, maar 
heeft genoeg blad om te groeien. Snij het onderste stukje schuin af 
en doop het in stekpoeder. Vul een pot met speciale zaai- en 
stekgrond, en maak met een stokje een gat in de grond waar het 
stekje in past. Zet de stek zo diep dat de blaadjes net boven de 
grond komen en geef wat water. Dek de pot af met een glazen stolp 
of plastic zak; zet hem niet in de zon. Geef af en toe water, en 
ventileer zodra de stek aan de groei is. Als er worteltjes aan de stek 
komen, kan hij voorzichtig in een potje met potgrond gezet worden. 

Veel tuinplezier dit voorjaar! 

Miranda Bosman
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De plaatselijke commissie van de Stichting 
Oude Groninger Kerken van Thesinge is heel 
blij met alle hulp die ze krijgt om het histo
risch erfgoed, kerk en kerkhof, te onderhou
den. Als er iets te doen valt en we kunnen 
hulp gebruiken, zijn er altijd wel dorpelingen 
die willen helpen, bijvoorbeeld de grasmaai
ers die binnenkort weer aan de slag gaan. 
Sommige van die helpende handen doen 
iets speciaals voor deze bijzondere kerk en 
daarover nu iets meer.

Een metalen trommel
Ernst Eijkhout woont in de Kapelstraat, recht 
tegenover het kerkhof, en zit niet alleen in de 
grasmaaipoule maar heeft zich ook opgeworpen 
als restaurateur van de grafstenen, met name 
wat de belettering betreft. Als Ernst zin heeft en 
het is mooi weer kun je hem bezig zien. Een 
korte cursus van de stichting heeft hem op weg 
geholpen en Ernst heeft al heel wat grafstenen 
onder handen genomen. Eerst wordt de steen 
waar nodig schoon gemaakt en dan brengt hij 
met zwarte verf de tekst weer tot leven. Een 
geduldig en precies werkje. Op het kerkhof is 
ook een metalen trommel te vinden, het graf-
monument voor Elltje Oomkens. Dat zag er 
slecht uit. De buiten- en binnenkant moest nodig 
opgeknapt worden en daar is Ernst nu mee 
bezig. En mocht er een steen zijn die niet goed 
leesbaar is, heb geduld, die komt echt aan de 
beurt, laat dat maar aan Ernst over.

Een houten zerk
Momenteel zijn wij zelf bezig met het herstel van 
de houten zerk ter nagedachtenis aan Kornelis 
van Eerden. De zerk was er heel slecht aan toe 
en Alfred Ottens werd gevraagd hem te ‘repare-
ren’. Dat bleek onbegonnen werk en samen 
werd besloten een heel nieuwe zerk te laten 

Een metalen trommel en een houten zerk
maken. Die is inmiddels klaar en nu wordt de 
zerk weer geschilderd en voorzien van de tekst. 
Daarna komt hij in een betonnen voet te staan 
in de hoop dat dat ervoor zorgt dat hij weer heel 
lang meegaat. Maar het blijkt niet de eerste keer 
te zijn dat de zerk onder handen wordt genomen 
en dat verhaal is leuk om even te vertellen.

Een leuk klusje voor Harm
Harm Hofstede, woonachtig aan de G.N. Schut-
terlaan, weet niet precies meer hoe lang gele-
den het was, maar zeker meer dan vijftig jaar 
terug, toen er bij schilder Kol in de Havenstraat 
een man aan de deur kwam met de vraag of de 
houten zerk op het kerkhof bij de Kloosterkerk 
wel hersteld zou kunnen worden en of zij dat 
wilden doen? De man zag er wat sjofel uit, een 
soort ‘detective Columbo’ volgens Harm, (voor 
de ouderen onder ons die de serie van televisie 
kennen geeft dat direct een helder beeld) dus 
veel geld zal hij wel niet hebben werd gedacht. 
Voor 100,- gulden zouden ze de klus wel klaren. 
Een mooi klusje voor schilder Harm en hij kreeg 
de opdracht dat maar ’s avonds en in het week-
end te doen. De zerk was behoorlijk gehavend. 
Hij stond scheef want het onderste deel dat in de 
grond zat, was verrot en moest vervangen wor-
den. Ook de tekst op de zerk was er slecht aan 
toe. Samen met aannemer Kol aan De Dijk werd 
het onderste deel van de zerk vervangen. Harm 
trok daarna de letters met overtrekpapier over, 
knapte de zerk op, zette de letters weer over op 
de nieuwe kleur en vulde ze in. Een behoorlijke 
klus zo alles bij elkaar. ‘Ik ben er wel even zoet 
mee geweest’, zegt Harm.
Toen de zerk klaar was en de man terugkwam 
om de kosten te betalen hoorden ze tijdens de 
koffie dat hij helemaal niet zo slecht bij kas zat 
als ze veronderstelden. Het bleek namelijk de 
directeur van een bank in een naburig dorp te 

zijn. ‘Hadden we dat geweten’ zei Harm, ‘ ik had 
er heel wat uren inzitten en dan had ik zeker wat 
meer gevraagd.’

Misschien leuk om te weten. Op de site van de 
kloosterkerk (www.kerkthesinge.nl) vindt u 
onder het kopje ‘algemeen’ het onderdeel ‘graf-
zerken’ en daar kunt u alle informatie vinden 
over de zerken die op het kerkhof staan. 

Namens de plaatselijke commissie, 
Pluc Plaatsman

Ernst Eijkhout (schaduw Linde Eijkhout) bezig 
met een geduld vereisend klusje 
(foto Rosalie Kampinga)

De bouw van de inlaatgemalen voor de nieuwe industriewaterzuivering op het RWZI-terrein in 
Garmerwolde vordert, de eerste betonnen werkvloer ligt er in. Het is goed zichtbaar dat er drie 
gemalen in komen. Ook de werkzaamheden voor de overige gebouwen gaan lekker: de vloer 
voor het pompgebouw ligt er al en men is bezig met de bekisting en het ijzerwerk voor de vloer 
van het grondstoffengebouw. Ook de wanden van de waterzuivering vorderen. 
(tekst en foto Sieb-Klaas Iwema)

Wist u dat...
•   het Atelier bij de kerk in  Garmerwolde 

sinds kort een koffie en gebak ‘TO GO’ 
loket heeft? 

•  u daar de komende weekenden terecht  
kunt voor een heerlijk stukje vers-
gebakken taart of een écht  lekkere 
cappuccino?  

•   het loket op zaterdag en zondag open 
is van 10.00 tot 15.00 uur, zolang de 
coronamaatregelen van kracht zijn? 

•   u er naast drankjes en taart ook enkele 
lunchgerechten kunt kopen? 

•   dat alle aangeboden producten te koop  
zijn om mee te nemen? 

•  het Atelier u helaas geen zitplaats kan 
aanbieden om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen?

•  het loket in elk geval tot 1 juni geopend 
is? 
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Foto van de maand

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
Patrizia Meijer 06 30 754 216
Fotograaf Thesinge
Koos van de Belt 050 302 3432
Henk Tammens 06 50 257 853
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildabrandstraat 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 mei 
2020.
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
16 mei vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

In de vorige G&T Express stond nog de aankondiging 
van de fotowedstrijd tijdens de feestweek in 
Thesinge. De bijbehorende foto’s met tekst ‘Links 
gekeken, rechts gekeken, we kunnen oversteken’ 
waren niet in de krant terecht gekomen, maar hier 
zijn ze dan alsnog. Als je de foto’s heel snel achter 
elkaar telkens één voor één bekijkt, lijken de kippen 
nu te zeggen: ‘Nee, ook de fotowedstrijd gaat helaas 
niet door.’ (foto Koos van de Belt)

Deze maand geen Agenda; in verband met de coronacrisis zijn alle activiteiten afgelast.

Coronamaatregelen in onze dorpen
Al een paar weken ziet het leven er anders uit. En 
het lijkt erop dat dit nog wel een tijdje kan duren. 
Ook in Garmerwolde en Thesinge zijn alle activitei
ten afgelast en zijn de scholen gesloten. We heb
ben een aantal zaken voor u op een rijtje gezet. 

• Afgelastingen 
  Alle bijeenkomsten van meer dan drie mensen zijn 

tot nader order afgelast.
• Berenjacht
  De regels van de jacht zijn simpel, je zet een beer 

voor je eigen raam en zoekt tijdens een wandeling 
naar andere beren. In beide dorpen zijn beren 
gesignaleerd! (ook door G&T fotografen)

• Boodschappen aan huis bezorgd
  Agrishop Garmerwolde 050 - 404 29 21, 
  agrishop@msn.com Laat uw bestelling klaarzetten 

(voordeel: beperkte wachttijd) of bezorgen. Gratis 
vanaf € 15,00.  
Boodschappen zijn ook te bestellen bij Coop Ten 
Boer 050 - 5027910 en Plus Bedum 050 - 3010481

  Café Jägermeister bezorgt patat en snacks,  
050 - 541 60 62 

• Kerken
  Garmerwolde: Kerk elke dag geopend voor bezoe-

kers. De Schoolkerk is gesloten. Informatie over het 
Atelier: zie pagina 19.

  Thesinge: Christelijk Gereformeerde Kerk. Er zijn 
geen kerkdiensten. www.cgk-thesinge.nl. Zie ook: 
kerkdienstgemist.nl Groningen.

  Protestantse gemeente Garmerwolde, Thesinge, 
 Stedum, Ten Post: Er zijn geen kerkdiensten. Kijk 
voor luisterdiensten en meer informatie op  

www.pkn.gtstp.nl
• Vragen over corona
  www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Publieksinforma-

tienummer 0800 1351 (tussen 8.00 en 20.00 uur). 
www.rivm.nl

• WIJ Ten Boer
  U kunt bij WIJ terecht met hulpvragen of om hulp 

aan te bieden, maar ook voor een luisterend oor. 
Bereikbaar tijdens kantooruren. 050 - 302 88 46 

  Dringende vraag buiten kantooruren?  
Kim Aarts, jongerenwerker 06 - 27 18 47 06 of 
Rianne Rinkema, opbouwwerker 06 - 55 47 34 43

• Algemene Tips
  -  Wilt u iets kopen in Groningen maar niet de deur 

uit? Kijk dan op warenhuis.groningen.nl
  -  Bij bol.com kun je voor 1 cent digitale of luister-

boeken bestellen voor de kinderen.
  -  Thuis naar het theater? Kijk eens op  

www.spotgroningen.nl. Of naar het museum? Kijk 
op thuismuseum.nl. 

  -  Grandioos Groningen heeft een internetpagina 
grandioosgroningen.nl, met de campagne Kop d’r 
veur: dagelijks videoprogramma met ervaringen, 
humor, ideeën en initiatieven. 

  -  Pas op: antibacteriële bankpassen, een COVID-
trackerapp en talloze webwinkels die mondkapjes 
aanbieden: allemaal nep! De afgelopen weken 
waarschuwde de politie meermaals voor 
verschillende van deze oplichtingspraktijken.

•  Voor nog meer tips, kijk op www.thesinge.com

Hulp nodig? Durf te vragen

Vindt u het moeilijk een ander 
om hulp te vragen? Dan bent u 
niet de enige! Heel veel mensen 
vinden dat moeilijk. Er is 
gelukkig veel begrip, zeker nu, 
want we zitten allemaal in 
hetzelfde schuitje. Om u op weg 
te helpen hier een paar tips.
•  Bedenk: juist in deze corona-

crisis is het belangrijk goed 
voor jezelf te zorgen. Dat 
betekent ook: hulp aannemen.

•  Wees eerlijk. Als iemand je 
vraagt: hoe gaat het met je? 
Zeg dan niet: Het gaat wel, 
maar zeg eerlijk dat het even 
niet gaat. Geef de ander een 
kans om hulp aan te bieden. 

•  Als iemand u om hulp vraagt, 
hoe reageert u dan? Waar-
schijnlijk vindt u dat helemaal 
niet erg, geeft het zelfs een 
goed gevoel. Waarom zou dat 
andersom niet zo zijn? U kunt 
het ook zo bekijken: u doet er 
iemand een plezier mee als u 
om hulp vraagt.

Colofon


