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Geslaagden Thesinge
Deze Taisner jongeren hadden een  bijzondere ervaring: je einddiploma krijgen zonder  examen 
en alles wat daarbij hoort: blokken, spanning, ontlading en dan: feest! (of teleurstelling).  
Myla Uitham vroeg ze zelf te vertellen hoe ze het hebben ervaren. (diverse fotografen)

  Anouk van Dijken (16)
Ik heb vier jaar lang het niveau tl (theoretische 
leerweg, red.) gevolgd op het Werkman vmbo. 
Het was heel raar om in deze tijd bezig te zijn 
met school. De ene dag zie je je vrienden nog 
en een paar dagen later gaat Nederland op 
slot. Al het werk wat we moesten doen werd op 
Magister (een online onderwijssysteem, red.) 
gezet en je moest het voor een bepaalde tijd 
weer inleveren. Wij hebben eigenlijk niet echt 
gebruik gemaakt van videobellen; het was 
maar een paar keer en het was niet verplicht. 
Ook heb ik ook een online toetsweek gevolgd. 
De toetsen werden nu ook weer op Magister 
gezet en deze moest je binnen 2 of 2,5 uur 
inleveren. Al met al was het een erg raar idee 
om zo met school bezig te zijn. Ik ga nu de 
opleiding Interieur adviseur doen bij het Alfa 
College in Groningen. 

  Karlijn van den Berg (bijna 18)
Toen op 24 maart werd meegedeeld dat de 
eindexamens niet doorgingen, voelde ik vooral 
teleurstelling. Dit betekende namelijk ook geen 
LSD (laatste schooldag), gala of opluchting als 
het klaar is. Na zes jaar vwo voel ik nu niet 
echt een afsluiting, maar ik heb 4 juni wel met 
trots mijn diploma gevierd. 
Volgend jaar ga ik beginnen aan de studie 
fysiotherapie aan de Hanzehogeschool. 

  Arjen Plijter (15)
Ik heb op Terra Winsum gezeten en heb daar 
mijn gl-diploma (gemengde leerweg, red.) 
gehaald. Ik ga nu eerst voor bedrijfstechnicus 
leren. Ik vond het wel lekker in deze bijzondere 
tijd, ben gelijk aan het werk gegaan toen ik niet 
meer naar school hoefde.

  Emiel Ridder (16)
Ik heb TL gedaan op het Werkman vmbo. 
Hierna ga ik naar het Alfa College voor de 
opleiding tot software developer.

  Steven ten Cate (16)
Ik kom van de kader beroepsopleiding, het was 
voor mij raar om in één keer alles om te zetten 
om thuis te werken aan school. Ik heb vooral 
mijn best gedaan om alles bij te benen van alle 
opdrachten die ik mee kreeg van school. 
Ik ga naar de VeVa opleiding (Veiligheid & 
Vakmanschap) in de stad Groningen. Ik hoop 
daar veel te leren. 
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  Ale ten Cate (16)
Na zes jaar op het Praedinius Gymnasium te 
hebben gezeten ben ik nu geslaagd. Ik had mij 
het einde van mijn schoolcarrière natuurlijk wel 
anders voorgesteld, het voelt nog enigszins als 
een anticlimax. Desalniettemin kan ik terug-
kijken op de fantastische tijd die ik wél heb 
gehad, eerlijk gezegd ben ik nu ook wel toe 
aan iets nieuws. Volgend jaar begin ik met 
studeren aan de RUG, daar ga ik een dubbele 
bachelor sterrenkunde en geschiedenis volgen. 

  Imany Liefhebber (bijna 19)
Na zeven geweldige jaren op het Parcival 
College te hebben gehad, heb ook ik eindelijk 
mijn havo- diploma binnen! Ik vond het jammer 
dat we geen ‘echte’ examens moesten maken, 
want zo’n spannende periode hoort er toch een 
beetje bij. In september begin ik aan de 
opleiding journalistiek. Een nieuwe uitdaging 
waar ik ontzettend veel zin in heb.

  Annemijn Uitham (18) 
In 2018 heb ik mijn havo-examen gehaald,  
ik heb er twee jaar bij geplakt en nu heb ik mijn 
vwo-diploma binnen. Het was een gekke 
afsluiting van mijn middelbare schoolperiode 
aan het CSG Wessel Gansfort vanwege 
corona en ik heb helaas de reisplannen voor 
mijn tussenjaar moeten uitstellen. Desondanks 
kan ik niet  wachten om in september te 
beginnen met de bachelor biologie aan de 
Rijksuniversiteit  Groningen.

  Cato Krol (18) - links op foto - en Joeki 
Bijkerk (19)
Vroeger deden wij altijd alles al samen, eerst 
samen op de crèche bij Marina, vervolgens op 
CBS De Til en nu hebben wij beiden na zeven 
jaar ons vwo-diploma behaald op het Stads-
lyceum!
Toen de scholen sloten door corona was er 
voor ons veel onduidelijk over hoe het 
examenjaar zou aflopen. Hierdoor was het 
soms lastig om gemotiveerd te blijven. We zijn 
nu heel blij dat we beiden onze laatste 
SE-week goed hebben afgerond en ons 
diploma hebben behaald!
Cato gaat hierna sociaal juridische dienstver-
lening studeren en Joeki gaat fysiotherapie 
 studeren, allebei aan de Hanzehogeschool in 
Groningen.

Bedankt
Bij dezen willen we iedereen bedanken 
voor het medeleven om het overlijden van 
de vader van Marluce (en schoonvader 
van Johan). De vele kaarten, bloemen en 
berichten doen ons goed in deze moeilijke 
tijd.
Vriendelijk bedankt.

Garmerwolde, Marluce Lopes Paixao 
en Johan Jansen
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In de Garmer & Thesinger Express wordt u min 
of meer regelmatig op de hoogte gehouden van 
de stand van zaken van de verbouwing bij 
dorpshuis De Leeuw.
Een paar dingen zijn zeker even het vermelden 
waard:
-  Buurtzorg is eind mei terugverhuisd naar het 

dorpshuis. Zij hebben nu hun kantoorruimte 
op de begane grond, daar waar vroeger de 
stoelen stonden opgestapeld (heel vroeger 
heette dat de kleine zaal ). Buurtzorg heeft 
daardoor ook een eigen entree gekregen;

-  tegen de tijd dat u dit leest hebben we net een 
open-huisdag gehouden, op 20 juni. Een 
veertigtal dorpsgenoten en andere geïnteres-
seerden konden in een korte rondleiding 
bekijken hoe het vernieuwde dorpshuis er nu 
van binnen uitziet;

-

       
  

     
Roanne wordt onze nieuwe beheerder.    
Ze wordt bijgestaan door een paar vrijwilli-     
gers  . uit Garmwerwolde.       Dat kan handig zijn,   
bijvoorbeeld bij het overhandigen van de 
 sleutel aan een huurder van de zaal, bij het 
aannemen van een bestelling van een leve-
rancier, of bij het langs de weg plaatsen van 
de afvalcontainer;

-  het project ’Renovatie, versterking en nieuw-
bouw van dorpshuis De Leeuw in Garmer-
wolde’ is nu, na circa zes jaar, afgerond. De 
contractuele oplevering zal 3 juli plaatsvinden;

-  u ziet de komende maanden nog wel werk-
lieden rond De Leeuw aan de slag, want we 
hebben afgelopen herfst besloten dat ook de 
buitenboel van het voorhuis (café en kantoor 
Buurtzorg) grondig opgeknapt moest worden. 
Dit is een aparte opdracht geworden, los van 
het grote project. Dat opdelen van het project 
in een groot deel en een kleiner deel hebben 

Verbouwing De Leeuw bijna klaar

we bewust gedaan. Op die manier kon je 
onverwachte tegenvallers bij het grote project 
opvangen door het kleinere projectje nog een 
jaar of zo uit te stellen. Maar, afgezien van de 
slechte staat van de kap van de oudbouw 
(café, keuken en kleine zaal), zijn we geen 
grote tegenvallers meer tegengekomen. En 
de vervanging van die kap kon uiteindelijk 
voor het grootste gedeelte betaald worden uit 
de projectbijdrage van de NAM/NCG. Verder 
maakte een ‘goedkope’ hypotheek van het 
Restauratiefonds het opknappen van de bui-
tenboel een stuk gemakkelijker;

-  afgelopen week heeft Mast de inboedel terug-
gebracht. Bijna alles staat nu zo’n beetje op 
de plek waar het hoort;

-  het café krijgt andere stoelen en tafels. Die zijn 
inmiddels ook gearriveerd. De zware oude 

spullen hebben we vorig jaar al verkocht;
-  verder is de keuken klaar, hangen de gordij-

nen er, doen alle lampen het en werkt de 
 ventilatie en de verwarming. Dus we kunnen 
los . . . zou je denken. Maar . . . 

-  hoewel we als dorpshuis inmiddels weer 
‘open’ mogen, zij het met een beperkt aantal 
personen, hebben we besloten dat we pas 
vanaf maandag 31 augustus weer open gaan 
voor de verenigingen.

Zoals de zaken er nu voorstaan zal de feeste-
lijke heropening van ons dorpshuis ergens in 
september plaatsvinden. Zodra we een datum 
hebben gekozen, hoort u dat natuurlijk meteen! 

Het Bouwteam, Henk Vliem

Dorpshuis De Leeuw is zo goed als klaar (foto Sieb-Klaas Iwema)

In vorige edities van deze krant heeft u kun-
nen lezen over de sponsoractie ‘Eten voor 
Iran’ van Wim Velema. Het ‘restaurant’ van 
Wim kan nu niet doorgaan. Maar Iraans eten 
kunt u wel als u dit recept zelf maakt. Een bij-
drage aan de goede doelen in Iran kan natuur-
lijk ook. Mail naar wimiran@gmail.com.
 
Tah Dig 
Tah Dig wordt in Iran heel veel gegeten. Het is 
een rijstkoek met een knapperige buitenkant en 
een zacht romige binnenkant, vaak geserveerd 
met een stoofpotje van vlees en groente. In dit 
recept is gekozen voor geroosterde groente.
 

Wims Iraanse keuken
Ingrediënten:
200 gr basmatirijst
150 ml volle yoghurt
1 tl zout
2 el boter
2 el olie

4  Maak vijf gaten in de rijst zodat de stoom kan 
ontsnappen. Zet het vuur laag en doe het dek-
sel op de pan. 

5  Vouw twee theedoeken op tot de maat van het 
deksel en leg deze op het deksel. Laat de pan 
20 minuten op het vuur staan. Zet het vuur 
dan uit en laat de pan nog 10 minuten staan. 

6  Maak ondertussen de groenten. Verwarm de 
oven voor op 180oC. Was alles en snij de pas-
tinaak en wortels in de lengte in kwarten. Snij 
de venkel en ui in partjes. Leg eerst de wortel, 
pastinaak en venkel in een ovenschaal en 
besprenkel met olie en zout. Bak deze 30 
minuten tot ze zacht zijn. Voeg de laatste 10 
minuten de ui toe.

7  Haal het deksel van de pan en schud de Tah 
Dig een beetje los in de pan. Leg dan een 
bord op de pan en draai deze samen om, 
zodat de gebakken Tah Dig op het bord valt.

8  Serveer de geroosterde groente erbij. Gar-
neer het eventueel met een blaadje (venkel)
groen.

 
Wim VelemaTah Dig (foto Wim Velema)

2 pastinaken
2 wortels
1 venkel
1 rode ui
olijfolie
 

Instructies:
1  Doe de rijst samen met ruim water en een 

goede snuf zout in een pan. Breng aan de 
kook en laat 10 minuten koken. Giet de rijst 
dan af en doe weer terug in de pan. Voeg hier 
de yoghurt en 1 theelepel zout aan toe en roer 
alles goed door.

2  Doe boter en olie in een pan met deksel. Als 
de boter is gesmolten zorg je dat deze goed 
is verdeeld over de bodem en de zijkanten 
van de pan.

3  Doe dan de rijst in de pan en verdeel deze 
over de bodem. Druk de rijst lichtjes aan.
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Op woensdag 4 maart stapten mijn vriend 
Martin en ik dolgelukkig op het vliegtuig 
naar Buenos Aires. Onze droomreis van vijf 
maanden backpacken door Zuid-Amerika 
ging beginnen! 
Wie had toen kunnen bedenken dat het com-
pleet anders zou lopen. 
 
Droomreis voorbij 
Na een week in Buenos Aires gingen we naar 
het natuurpark Torres del Paine, in Chileens 
 Patagonië. Daar hebben we een vijfdaagse hike 
gemaakt in de prachtige natuur, compleet af-
gesloten van de bewoonde wereld en dus ook 
zonder wifi. Toen we nietsvermoedend uit het 
park kwamen, bleek dat de grenzen gesloten 
waren vanwege het coronavirus. Onze oor-
spronkelijke planning om terug naar Argentinië 
te gaan kon dus niet meer doorgaan. De enige 
optie was om naar Puerto Natales te gaan, een 
klein dorpje anderhalf uur verderop. 
De volgende middag belden mijn ouders. Na 
wat vrolijke verhalen van onze kant kwam met 
pijn en moeite bij hen het hoge woord eruit: ‘We 
denken dat jullie naar huis moeten komen.’
Onze eerste reactie was ‘Dacht het niet!’. Na 
veel wikken en wegen hebben we toch moeten 
besluiten om niet ons hart te volgen, maar ons 

Van Torres del Paine naar Garmerwolde
verstand. Onze droomreis was voorbij voordat 
hij goed en wel begonnen was.
 
Hiken wordt wandelen 
Er volgde een week met veel stress, onzeker-
heid en onduidelijkheid. De situatie veranderde 
per dag en soms zelfs per uur. We konden rede-
lijk makkelijk binnen een paar dagen van het 
zuidelijkste puntje van Chili naar de hoofdstad 
Santiago komen. Een vlucht naar Europa was 
een ander verhaal. Ticketprijzen schoten 
omhoog, betalingen mislukten, vluchten werden 
weer geannuleerd, vliegvelden in Europa stel-
den eisen. Uiteindelijk heeft de vriend van mijn 
zus tickets voor ons weten te boeken. En zo 
stonden we op maandag 23 maart weer op 
Schiphol. En na een urenlange reis op het toch-
tige, verlaten station van Groningen.
Helaas konden (en kunnen) we nog niet terug 
naar ons huis in Utrecht, want dat hebben we 
onderverhuurd. Na tijdelijk in vrijwillige quaran-
taine te hebben gezeten in een appartement in 
Groningen, wonen we nu weer bij mijn ouders 
en slaap ik weer in mijn kinderkamer. In plaats 
van hiken in Patagonië wandelen we nu langs 
de Stadsweg. En ook dat heeft zijn charme!

Charlotte Benneker 
Martin en Charlotte bij de ‘Mirador las Torres’ 
(eigen foto)

Industriewaterzuivering
BAM Infra schiet lekker op met de bouw. Het 
ijzeren geraamte en de prefab wanden van  
het grondstoffengebouw staan er. Evenals de 
wanden van de slibindikker-silo en het ijzeren 
geraamte van het pompgebouw. Plus de wan-
den van nog vier silo’s: de twee grootste zullen 
dienen als industriewaterreservoir en twee klei-
nere zijn voor spoelwateropslag. 
Ook de binnen- en buitenwanden van het zuive-
ringsgebouw staan er inmiddels; dit zijn gestorte 
wanden. Van het influentgebouw (inlaat) worden 
de contouren ook al goed zichtbaar.

Werkzaamheden Garmerwolde
Slibdepot
Het gaat hard met het eruit halen van het 
 ingedroogde slib en het op een hoop leggen bij 
de Eemskanaaldijk. Dat moet ook, want het 
kraanschip Bar-Melus uit De Krim (Overijssel) 
helpt nu ook mee om de grond richting Wolter-
sum te vervoeren. Ook is er een grote hoop 
houtsnippers (compost) gebracht. Waar het 
voor is, weet ik nog niet; dat er broei in zit, weet 
ik wel.

Wandelpad?
Langs de Fledderboschweg is vanaf de duiker 
tot aan de Grasdijkweg een schelpenpad aan-
gelegd. Het lijkt erop dat het er zo is neer-
gesmeten (zal wel niet zo zijn) want het loopt erg 
schuin af naar de sloot. Dat loopt niet erg lekker. 
Bovendien is het pad erg smal. Absoluut niet 
geschikt voor mensen met een rollator of andere 
hulpmiddelen.

Sieb-Klaas Iwema

Overzicht in dronevlucht van de industriewaterzuivering in aanbouw 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Het scheve schelpenpad (foto Sieb-Klaas Iwema)
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Ondanks een mooie prijs en een herhalings oproep heeft de redactie 
helaas geen oplossingen ontvangen van de beeldenpuzzel in de april-
krant. Er is dus ook geen winnaar. Desalniettemin zijn er de afgelopen 
maanden verscheidene puzzelaars gespot die met de ‘corona-editie’ van 
de G&T in de hand door onze dorpen speurden. Ook werd bij sommige 
redactieleden veelvuldig naar hints gevist. Daarom hierbij de antwoorden 
zodat u ze nog even zelf kunt nagaan. Als alles was gevonden dan leverde 
dat de volgende oplossing op: PUZZELVITAMINEN

Hierbij wederom een heuse G&T-puzzel, de opvolger van wat in de volks-
mond inmiddels bekend staat als de ‘coronapuzzel’. 
Deze keer een combi puzzel, bestaande uit verschillende soorten opga-
ven. Zo zijn daar cryptische omschrijvingen en ook zitten er weer een paar 
‘zoekplaatsjes’ tussen naar specifieke teksten, woorden en getallen in 
onze dorpen (of er tussenin). Nieuw deze keer is een aantal beeldrebus-
sen, schaamteloos afgekeken van mijn grote broer van het DvhN.
Hoe dan ook, elke opgave verwijst op een of andere manier naar iets met 
betrekking tot Garmerwolde en/of Thesinge. Hiernaast staan de opgaven: 
het wijst zich verder vanzelf. 

De letters in het donkere gedeelte vormen een toepasselijk woord. 
Stuur deze oplossing voor 15 augustus op en u maakt kans op een 
Agrishop-tegoedbon van 25 euro. Inzenden kan via e-mail naar 
puzzel@gentexpress.nl, of bij een van de bekende redactieadressen (zie 
colofon). Een fijne zomer!

Dr. B. Denker

Puzzel april: de oplossing
Oplossingen per opgave:
1 SPortpark
2  De container voor kledinginzameling: ‘Vol? GebrUik s.v.p. andere zijde’
3  Borden langs de Dorpsweg: ‘een hart voor Zone 30’
4 RioolwaterZuivering
5 BEukering
6 ‘60 RadarcontroLe’ (Rijksweg)
7 VeenhoeVe (Lageweg 17 ) 
8 Molen GermanIa
9 ‘Voor Thesinge’ (Lageweg 4)
10  ‘SleutelAdressen’ (Bij de ingang van de Kloosterkerk Thesinge en 

kerk Garmerwolde)
11 Martini Manege (Lageweg 13A)
12  BlIkvanger op de Stadsweg (bijv. bij kruising Lageweg) 
13  ‘ErkeNd gasfitter’: bordje op smederijmuseum Smidshouk
14  Hondenpoepschepjes op verschillende plekken in Thesinge: 

‘GEbruik de schep, dat scheelt een hoop’
15 TrefpuNt

Dr. B. Denker

Zomerpuzzel

Opgaven:
1 zie beeldrebus
2 zie afbeelding: we zoeken het woord links hiervan
3 crypto: vissengemeente 
4 zie afbeelding: we zoeken het woord waar dit deel van uit maakt
5 crypto: ziet u grasland of water?
6  zie afbeelding: we zoeken de tekst die hier aan de andere kant staat
7 crypto: wilden een groot aantal dit thema voor de feestweek?
8 zie afbeelding: vind deze pijl en neem de letter waar hij naar wijst
9 zie beeldrebus
10 zie afbeelding: we zoeken het woord waar dit deel van uit maakt
11 zie beeldrebus

1
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4

5

6

7

8

9

10
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1
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Voor Jan van Dehn, zijn vrouw Jeanette Toxopeus, hun zoon Jarno 
van Dehn en hun twee katten was het vanuit Oosterhoogebrug maar 
een kleine stap naar Thesinge. Jeanette kende het dorp al doordat zij 
er sinds vijf jaar seniorengymnastiek geeft. Dat is een heel gezellige 
groep en ook het dorp vindt zij heel mooi en levendig.

Toen zij liet vallen dat ze er wel zou willen wonen bleek het huis aan de 
Schutterlaan op nummer 8 te koop te komen. Het gezin is heel blij met het 
mooie huis maar vooral met de ruime schuur. Jan is in zijn vrije tijd hout-
draaier. Hij laat wat kleine voorwerpen zien die hij heeft gemaakt: vazen, 
schalen en ook een houten schijfpen. Hij kan van alles maken van hout 
en heeft nu alle ruimte voor zijn houtbewerkingsapparatuur. Op 23 mei zijn 
ze verhuisd en op dit moment wordt er flink geklust om alles te verven en 
in te richten. 

Werk en studie
In de ‘coronatijd’ heeft het werk van Jeanette stil gelegen. Zij heeft de 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding gedaan, maar toen zij in 1987 aan 
de slag wilde was er in het onderwijs geen baan te vinden. Zo kwam ze in 
de automatisering terecht bij tabaksfabrikant Theodorus Niemeyer. Het 
oude vak bleef wel trekken en ze deed bij het CIOS in Heerenveen de 
opleiding Seniorensportleider en behaalde het Fitness A trainersdiploma. 
In 2015 werd ze zzp-er. Ze geeft per week les aan vijftien groepen op 
verschillende locaties. Haar werk is heel gevarieerd: seniorensport, val-
preventie, gymnastiek, wandelen en bootcamp. Dat is met alle nodige 
voorbereiding een vol weekprogramma.
Jan werkt in de ICT bij het detacheringsbedrijf Polteq Test Services in 
Groningen. Hij krijgt opdrachten voor allerlei bedrijven in Noord-Neder-
land. Nu heeft hij een project in Leeuwarden, maar sinds half maart moet 
hij thuiswerken. Gezien de aard van zijn werkzaamheden kan dit prima en 
het bevalt goed, maar voor de spontane ruggespraak mist Jan zijn colle-
ga’s wel. Doordat hij nu geen reistijd heeft houdt hij wel tijd over. Dat kwam 
goed van pas voor de verhuizing en nu voor de klussen in huis. 
Zoon Jarno heeft een tussenjaar genomen. Hij is na de zomer aangeno-

Nieuwe bewoners in Thesinge

men bij kunstacademie Minerva in Groningen. Na de havo heeft hij de 
opleiding Communication and Multimedia Design gedaan, maar deze 
studie was niet wat hij ervan verwachtte. Hij werkt nu bij Broodje Ben in 
Groningen. Op een e-bike bezorgt hij belegde broodjes aan huis. Hij blijft 
voorlopig nog thuis wonen. Jarno fietst graag, maar heeft een scooter 
gekocht om wat sneller naar werk en sport te komen.

Sport 
Rugby is de sport waar ze alle drie gek op zijn. Dit doen ze bij Rugby Club 
Groningen op sportpark Esserberg in Groningen. Jeanette heeft vroeger 
ook in het Nederlands damesteam gespeeld maar zij doet op dit moment 
geen competitiewedstrijden meer. De rugbyclub is flink gegroeid de laat-
ste jaren, dankzij meer bekendheid van deze sport door aandacht in de 
media. Voor wedstrijden moeten ze wel vaak het halve land door, omdat 
er vergeleken met het voetbal minder clubs zijn. Daarnaast rijden Jan en 
Jeanette beiden motor en fietsen ze ook graag. We hebben er een spor-
tieve familie bij in het dorp. 

Truus Top-Hettinga 

Jan, Jarno en Jeanette in hun nieuw verworven tuin 
(foto Henk Tammens)

De klassieker Het boek van Minne  Koning 
(1930) van de bekende folkloriste E.J. 
 Huizenga-Onnekes, met illustraties van Johan 
Dijkstra, staat vol sprookjes en verhalen van 
Groningse bodem. In de vorige ‘aflevering’ 
leerden we dat de verhalenverteller, Minne 
(ofwel Menno) Koning, in Garmerwolde woon-
de. In de tussentijd zijn we weer wat meer te 
weten gekomen, met dank aan de Cultuur-
historische Vereniging Ten Boer (CHVTB) en 
Jan Huizenga en zijn twee zussen (kleinkin-
deren van E.J. Huizenga-Onnekes).

Nazaten in Garmerwolde/Thesinge?
Via de familie van Minne’s vrouw Trientje Kort 
loopt het genealogische spoor in onze dorpen 
helaas dood, maar via Minne’s eigen bloedtak 
vonden we het volgende. Naast een broer,  Gerrit 
Koning (zie vorige G&T), bleek Minne namelijk 
ook twee zussen te hebben gehad, te weten 
 Willemina (1848-1916 ) en Elizabeth (1851-
1918). Tijdens hun jeugd woonde het gezin 
Koning in Thesinge. Zus Elizabeth trouwde met 
Lourens Schaaphok uit Garmerwolde en van hen 
wonen er nazaten in onze buurt. Minne Koning 
was namelijk oudoom van Jaap Schaaphok 
(1921-2006), echtgenoot van de in 2018 overle-
den oudste dorpsbewoner Lies Schaaphok-Smit 
en vader van G&T-abonnee Piet Schaaphok. 

Verborgen verleden van Minne Koning: aanvulling
Minne in beeld
De man op de foto in het proefschrift Het won-
derland achter de horizon (Broersma, 2005) 
waarover in de vorige aflevering werd gespro-
ken, blijkt uiteindelijk tóch Minne Koning te zijn. 
De bronverantwoording verwees namelijk niet 
naar de personen op de foto, maar naar de 
auteurs van het boek waarin de foto gevonden 
was: ‘Huizenga-Onnekes en Ter Laan, Gronin-
ger Volksverhalen’. Hierbij krijgen we dus alsnog 
een beeld van Minne; wellicht herkent iemand 
wat familietrekken (Piet?). En kijk toch eens die 
briljante aaneengesloten bakkebaard!

Nog meer verhalen
In het boek Groninger Volksverhalen (1930) 
staan overigens nog meer vertellingen van 
Minne, opgeschreven in de Grunneger toal; 
deze uitgave is bewerkt door Kornelis Ter Laan 
(1871-1963), pionier in de Groningse literatuur 
en onder andere bekend van het Nieuw Gronin-
ger Woordenboek (1929). Groninger Volksver-
halen bevat eveneens een aantal verhalen uit 
Gaarmwol, zoals van de ‘witte juffers’ (oude 
vrouwen) die in het maanlicht ‘bombuizies’ 
(koekjes) bakten. 
Terwijl exemplaren van Groninger Volksverha-
len nog enigszins gemakkelijk te vinden zijn, 
blijkt dat de vroege uitgaven van Het boek van 

Minne Koning tegenwoordig heuse collector’s 
items zijn waarvoor men aardig wat flappen 
dient neer te leggen.

Harjo de Poel

Minne Koning en E.J. Huizenga-Onnekes 
omstreeks 1929; het origineel is in bezit van de 
familie Huizenga (foto F.G. Knol) 
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Al een aantal jaren kunnen senioren elke dinsdagmiddag sporten in de 
gymzaal van Thesinge. Sinds half maart is sporten in de zaal echter niet 
meer mogelijk door corona. Nu er, met inachtneming van de anderhalve-
meterregel, wel weer buiten gesport mag worden, heeft leidster en kers-
verse dorpsgenote Jeanette Toxopeus de groep uitgenodigd op het sport-
veld. Sinds 2 juni wordt op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur gesport 
door een enthousiaste groep Thesinger 55-plussers.
Er wordt in een uurtje gewerkt aan de conditie, kracht en coördinatie. Dit doet 
ze op diverse manieren, bijvoorbeeld met wandeloefeningen, krachtcircuit-
jes, evenwichtsoefeningen en denkspelletjes. Ook komen diverse spelvor-
men aan bod. Dat kan een estafette zijn of een wedstrijd met verschillende 
attributen. Voorop staat het plezier in bewegen en het verbeteren van de 
conditie. Hopelijk blijven de weergoden ons op de dinsdag gunstig gezind. 
Ook in Garmerwolde is Jeanette bezig een groep op te starten. Door de 
coronamaatregelen is dit nog niet van de grond gekomen. Maar zodra het 
weer kan wordt er actie ondernomen. Er is al wel een groepje belangstel-

Seniorensport in Thesinge

Jonge tuinder

Gijs achter zijn tafeltje met plantjes en stekjes – ook op zondag geopend 
(foto Koos van de Belt)

Zeker in deze tijd van het jaar kunnen fietsers en wandelaars langs 
de kant van de weg voor een prikkie, of soms zelfs gratis, stekjes en 
jonge plantjes meenemen. Dit jaar is het aanbod zelfs groter dan voor-
gaande jaren, omdat er in Thesinge een jonge kweker is bijge komen.

Gijs Mollema is negen jaar en is in de beperkte tuinruimte die aan de Bak-
kerstraat beschikbaar is al een paar jaar bezig om zich de vaardigheden van 
het tuinieren eigen te maken. En behalve de drie vierkante meter tuin voor 
het huis, die hij bovendien nog moet delen met de diverse katten in de buurt, 
heeft hij dit jaar op een katveilige plek achter het huis een eigen kweekkasje. 
Met daarin plantenbakken, een werktafeltje en tuingereedschap. De diverse 
plantjes in deze hobbyruimte doen het meer dan uitstekend. Zo goed zelfs, 
dat hij er aan het begin van de Bakkerstraat een tafeltje voor heeft ingericht 
waar voor concurrerende prijzen meerdere plantjes te koop worden aange-
boden. De opbrengst hiervan kan dan weer worden gebruikt om zijn hobby 
verder uit te breiden, wie weet wel tot iets groots. Wat daarvoor ook kan 
helpen is een wat groter tuinoppervlak. Wie in de nabijheid van de Bak-
kerstraat dan ook een paar vierkante meter tuin over heeft waar Gijs zijn 
hobby kan uitvoeren: laat het Gijs weten!

Koos van de Belt

Er wordt flink gewerkt tijdens de warming up (foto Andries van der Meulen)

lenden, maar er kunnen nog wat mensen bij. Als u belangstelling heeft dan 
kunt u dit doorgeven aan Jeanette per e-mail: j.tox@ziggo.nl 
of bellen: 06 44 464 809.

Truus Top-Hettinga

Het was ideaal weer voor een coronaveilige 
tuinzit met een beperkt aantal aanwezigen.
Ed Welling en Henk Vliem hebben als bestuur 
van de Sportvereniging Garmerwolde Freida 
een prachtige bos bloemen en een envelop met 
inhoud aangeboden. Antje Noordhof, Greet 
 Verbree, Tina Bolhuis en Sien Nieken hebben 
gezorgd voor allerhande hartige en gezonde 
hapjes.
Gastvrouw en -heer waren Els en Luuk Knol. In 
hun tuin vond het gebeuren plaats. Als herinne-
ring aan zoveel jaren damessport heeft Freida 
een fotoboekje gekregen met bijdragen van 
diverse dames die bij haar in de loop der jaren 
hebben gesport.
We kunnen terugkijken op een gezellig laatste 
samenzijn met Freida. Zo is er een einde geko-
men aan 39 jaar lessen door Freida Wendel en 
daarmee ook aan de damesgymgroep van de 
Sportvereniging Garmerwolde.

Afscheid van Freida Wendel
Damesgym Garmerwolde stopt

Alleen voor het fotomoment is de 1,5 metermaatregel even opzij gezet (foto Luuk Knol)

Het goede nieuws: een nieuwe optie start op 
dinsdagavond van 20.00 – 21.00 uur op per-
soonlijke titel o.l.v. Jeanette Toxopeus, docent 
seniorensport en sinds kort woonachtig in 

 Thesinge. De kennismakingsles staat gepland 
op 25 augustus (mits de coronaregels dat toe-
staan).

Els Knol-Licht
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De speeltuin in Thesinge, op het speelveldje 
van de Molenhorn, is tegelijk met de bouw 
van diezelfde straat geplaatst. We noteren 
2001 en door ouderwets met ‘de pet rond te 
gaan’ werd de speeltuin gefinancierd door 
een groot deel van de nieuwe bewoners. 

Het was dus ook niet heel gek dat Ronald Rooij-
akkers (stadsdeelbeheerder Ten Boer bij de 
gemeente Groningen) de speeltuin 18 jaar later 
niet in zijn administratie kon terugvinden. Ik 
vroeg hem ernaar tijdens een barbecue in 2019, 
want ik zat namelijk met een probleem. Ik had 
vanuit Dorpsbelangen een subsidieaanvraag 
gedaan voor een nieuwe speeltuin; het aange-
vraagde bleek echter bedrag te laag. Als IT-er zit 
ik niet fulltime in de speeltuinen en had dus nooit 
rekening gehouden met valhoogtes, valonder-
grond met demping en gecertificeerde appara-
ten. Inmiddels ben ik er aardig in thuis. Groot 
pluspunt van de functie van bestuurder van 
Dorpsbelangen is dat je met veel verschillende 
zaken in aanraking komt en daarvan leert. Nieuwe 
bestuurders zijn trouwens altijd welkom …
Vanaf dat moment hebben Ronald en ik nauw 

Een heerlijk poffertjesinitiatief namens Oranje Comité Thesinge voor boffertjes van basisschool 
De Til (foto’s Patrizia Meijer-Puddu)

Een vernieuwde speeltuin
samengewerkt om tot een uitvoerbaar plan te 
komen. Eerst een realistisch financieel plan om 
de begroting rond te krijgen; de eerder opge-
stelde dorpsvisie van Thesinge bood hierbij soe-
laas. Omdat wij hierin duidelijk hebben aange-
geven dat het dorp aantrekkelijk wil zijn voor 
jonge gezinnen, heeft Ronald zich hard gemaakt 
extra geld vrij te maken voor het vernieuwen van 
de speeltuin.
Na het finaliseren van de begroting zijn we aan 
de slag gegaan met een ontwerp. Samen met de 
direct-omwonenden en de kinderen van basis-
school de Til zijn we tot een geweldig ontwerp 
gekomen. Door de variatie aan toestellen die 
geschikt zijn voor jong en ‘oud’ (± 12 jaar) kan 
deze nieuwe speeltuin weer jaren mee! Ik ben 
erg blij en trots op dit resultaat. Tevens hoop ik 
hiermee te laten zien wat je met burgerparticipa-
tie allemaal kunt bereiken. Als laatste een ‘shout 
out’ naar Ronald Rooijakkers en de gemeente 
Groningen voor hun bijdrage en inzet.
De speeltuin wordt eind juni (of juno), begin juli 
geplaatst. De werkzaamheden zullen een kleine 
week in beslag nemen.

Paul Witkamp

In de vorige G&T stond een foto van de kampeerders op camping 
Riddertjeshof. Maar de camping is (voorlopig) niet meer. Om het grasland 
achter zijn huis een jaartje rust te gunnen heeft Appie Ridder besloten om 
zijn veestapel, vijf geiten en pony Kobus, te laten grazen op wat tijdens 
het hemelvaartweekend nog een camping was. Het veetransport vond 
niet plaats per veewagen, maar gewoon met de beestenboel aangelijnd 
door de straten van Thesinge. (foto en tekst Koos van de Belt)

Het bestuur van de Thaisner DörpsRun (Menco van der Berg, Marinus 
Vermue, Stoffer Havinga en Susan Vaatstra) zijn voor het eerst dit 
seizoen weer bij elkaar gekomen, op veilige afstand. Als de gemeente 
toestemming geeft wordt op 26 september een coronaveilige editie van 
de run georganiseerd. Een van de aanpassingen is dat je alleen mee kan 
lopen als je je vooraf ingeschreven hebt. Hou de website thesingerun.nl 
in de gaten. (foto Desiree Luiken)

Harm Jan Havenga, Ton Bouchier en Ruud 
Delissen op zaterdagmiddag 13 juni bij de 
nieuw geplaatste vlaggenmast op de Konings-
heert in Garmerwolde. In overleg met de 
gezamenlijke bewoners werd deze met vlag 
en wimpel aangeschaft. De Groningse wimpel 
zal de mast dagelijks versieren en tijdens 
belangrijke feestdagen zal de vlag vrolijk 
wapperen. (foto Thea Bouchier)
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Anne Benneker 050 542 0729
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. 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  
31 juli 2020.
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
18 juli vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Menno en Dineke hebben een nieuwere auto. En die 
parkeren ze niet meer in een parkeerhaven aan de 
Schutterlaan, maar op een eigen parkeerplaats 

dichter bij huis. Om veilig weg te kunnen rijden 
hebben ze spiegels aan de overkant van de weg 
gemonteerd. Jakob van der Woude, onze trouwe 
gastschrijver en bezorger van de G&T in Thesinge, 
kan dus veilig de G&T’s aan de Schutterlaan blijven 
bezorgen. 
(foto en tekst Koos van de Belt)

Maandag 27 juli
-  Garmerwolde; van 8.30 - 9.30 

uur: Chemokar t.o. Koningsheert.
-  Thesinge; van 9.45 - 10.45 uur: 

Chemokar op het Hendrik 
Ridderplein.

In verband met de coronacrisis 
zijn veel activiteiten afgelast.

Wist u dat …
•  Jantje Brouwers vanaf 3 juli 

wekelijks meditatiesessies in 
haar tuin geeft?

•  u over de tijden en kosten 
informatie vindt op  
www.dehofsteecoaching.nl?

Stoomfluitjes
Te koop: Linnenrekken. Van der 
Woude, Moeshorn 5 Thesinge, 
06 11 286 267.
Gevonden: Bruine bril met geslepen  
glazen. Op het schelpenpad langs het Maar  
in Thesinge, ongeveer ter hoogte van de  
dam, op zondagochtend 31 mei. De bril  
ligt nu op Dorpsweg 65 in Garmerwolde.

Wat al gevreesd werd blijkt nu 
 werkelijkheid: de organisatie van 
Lopend Eten heeft helaas moeten 
besluiten de editie van 2020 af te 

gelasten. Ook al worden allerlei 
maatregelen versoepeld of afge-
schaft, het staat vast dat in oktober 
van dit jaar de anderhalvemeter-
regel nog steeds geldt. Navraag 
leert dat het praktisch onmogelijk is 

Strip door 
Matthieu Visser

om in de gemiddelde Thesingse 
keuken of eetkamer acht personen 
aan tafel te hebben met voldoende 
onderlinge afstand. Jammer, maar 
helaas. Kwestie van overmacht.
Maar niet gewanhoopt, er is al een 

datum bekend voor de volgende 
Lopend Eten. Dat is zaterdag 2 
oktober 2021. Noteer deze belang-
rijke datum!

Ton Heuvelmans 
en Christien Huizinga


