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Merenok - keramiek in 
Garmerwolde

Alexander aan het glazuren 
(foto Daria Vinogradova)

Oxana kneedt het aardewerk 
(foto Daria Vinogradova)

Op de Facebookpagina Oproepjes voor The-
singers/Garmerwoldenaren e.o. verscheen 
in maart een berichtje van Oxana  Merenkova. 
Zij vertelde daarin over haar atelier voor 
 keramiek. De mooie foto’s erbij waren voor 
de redactie reden eens contact op te nemen. 

Ontstaan
Oxana, Alexander en hun dochter Taïsia zijn in 
2017 aan de Oude Rijksweg in Garmerwolde 
komen wonen. Over hen als nieuwe bewoners 
is toen ook een stukje in de G&T verschenen. 
In Oxana’s jeugd in Rusland – zo’n 20 jaar gele-
den op school - is ze al veel bezig geweest met 
knutselen. Toen maakte ze al kleine keramische 
dingetjes: sieraden, vaasjes en allerlei kleine 
figuurtjes. Daarna is ze met deze hobby als vrij-
williger aan het werk gegaan bij een keramiste. 
Oxana hielp daar met alle voorkomende werk-
zaamheden, van opruimen tot het helpen met de 
keramiek. Kortom: van jongs af aan was zij door 
de keramiek erg geboeid.
Op haar verjaardag twee jaar geleden heeft 
Oxana van vrienden een keramiek-cursus in 
Rusland cadeau gekregen. Dat werd uiteindelijk 
de start van het atelier.

Ontwikkeling
Toen ze net begon met haar atelier werkte 
Oxana met standaard materialen, zowel de klei 
als het glazuur. Deze kwamen uit de fabriek, 
standaard qua samenstelling en kleur. Oxana en 
Alexander vonden dit al vrij snel te voorspelbaar 
en niet spannend. Alexander steunde al langer 
de hobby van zijn vrouw en wilde er nu ook aan 
meedoen. Hij was nieuwsgierig naar het glazuur 
en naar alle (mogelijke) samenstellingen daar-
van. Hij volgde een vijf maanden durende 
online cursus in Amerika bij Matt Katz en leerde 
zo heel veel over poeders, chemicaliën en alle 
mogelijke combinaties. De theorie werd online 
besproken, maar het laboratoriumwerk moest 
thuis worden uitgevoerd. Alle uitgeprobeerde 
combinaties werden tijdens de cursus ook weer 
besproken. Vele test-tiles zijn gemaakt om uit te 
zoeken welke kleuren er ontstaan bij een iets 

andere samenstelling en welke effecten de 
 glazuren kunnen hebben als ze dikker of dunner 
zijn bij het aanbrengen. Dikkere glazuren kun-
nen leuke druipeffecten opleveren op het aarde-
werk en dunnere geven een gladder effect. Bij 
de cursus werden door de deelnemers ook de 
verschillende samenstellingen (de chemische 
formules) van de glazuren gedeeld. Daarmee 
heeft Alexander ook een schat aan kennis over 
de glazuren opgebouwd.

Werkproces
Het maken van het aardewerk kost behoorlijk 
veel tijd. Oxana en Alexander zijn met dit proces 
wel enige tijd zoet. Het voorwerp wordt uit klei 
gemaakt – Oxana werkt met een draaischijf, 
Alexander meestal met de hand. Met de draai-
schijf krijg je meer standaard vormen, met de 
hand is alles unieker. Het aardewerk moet min-
stens een week drogen, voordat het afgebor-

steld in de oven kan worden gebakken. De oven 
wordt verwarmd tot ongeveer 1000 graden. Dit 
is wat in vaktermen biscuit-firing heet. Het 
aarde werk moet daarna weer een dag afkoelen. 
Pas daarna kan het aardewerk geglazuurd 
 worden. En dan nog eens in de oven.
Oxana en Alexander gebruiken verschillende 
soorten klei voor hun aardewerk. Deze kleisoor-
ten reageren ook allemaal anders met het gla-
zuur. Zo kan één soort glazuur op de ene soort 
klei een heel andere kleur geven dan op de 
andere soort. De combinatie van klei met gla-
zuur is uniek. Zo hebben ze een glazuur, die 
rauw bruin is en met de klei blauw wordt. Daarom 
worden er ook te allen tijde testen gedaan bij 
nieuwe soorten klei of glazuur. 
Een ander aandachtspunt is het feit dat som-
mige combinaties van klei en glazuur resulteren 
in craquelé - heel kleine barstjes in het glazuur. 
Craquelé ontstaat als tijdens het bakken de 
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mate van uitzetten en krimpen van het glazuur 
en de klei erg verschillen, wanneer dat niet 
‘past’. Het glazuur kan dan met een kleine toe-
voeging nog wel bruikbaar worden gemaakt 
voor dezelfde kleisoort.

Atelier
In de schuur aan de Oude Rijksweg wordt hard 
gewerkt om een groter atelier te bouwen voor de 
keramiek. Op dit moment is er maar een kleine 
ruimte beschikbaar. Deze ruimte is in april vorig 
jaar afgetimmerd. Maar nu moet eerst het dak 
vervangen worden, daarna worden grotere 
ruimtes gebouwd voor het maken van het aarde-
werk, de ovens en voor het glazuren. Ook het 
chemisch proces van een nieuw te ontwikkelen 
glazuur kan dan apart worden gedaan. Gelukkig 
hebben ze een grote schuur! 

Resultaat
Oxana en Alexander werken gezamenlijk aan  
de keramiek. Alexander doet het naast zijn werk 
als IT’er in de Eemshaven. Als ze vertellen over 
het proces glimmen de ogen en ze laten alles 
met heel veel plezier en enthousiasme zien. En 
wat ze maken is mooi: koppen, schaaltjes, vaas-
jes in prachtige kleuren. Alles zeer bruikbaar. 
Het volledig opgeloste glazuur zorgt ervoor dat 
de keramiek goed te gebruiken is voor koffie, 

thee en voor eten. Ook zijn de kopjes afwas-
machine bestendig.
Het zijn vooral geen standaard serviezen. Zelf 
maken ze ook gebruik van hun eigen kopjes en 
borden. Ook uw verslaggever drinkt uit een kop 
uit het assortiment. Het drinkt anders, maar 
prima!
Naast de naam van het atelier – Merenok – is er 
ook al een logo. Het is een samenstelling 
 Oxana’s naam (Merenkova) en de eerste ‘mens-
tekening’ van dochter Taïsia. Het logo wordt in 

elk product gestempeld. Als de ruimte voor het 
logo te klein is wordt alleen de tekening gebruikt.
Ik heb een erg leuke, leerzame ochtend gehad 
en ben weggefietst met een door hen gemaakte 
kop.

Voor meer informatie:
Instagram: merenok.ceramics
Website: merenokceramics.com

 Marian Baarda

Drie kopjes (foto Daria Vinogradova)

Victoria

Het afgelopen jaar heeft, zoals velen met haar, 
ook Victoria veel thuisgewerkt. Thuis was eerst 
nog Vreeland, nabij de Loosdrechtse Plassen. 
Ze bedacht dat ze dat thuiswerken ook zou kun-
nen doen in het noorden van het land, en dan 
met name rond Groningen, waar ze eerder ook 
al eens zo’n vijftien jaar naar tevredenheid had 
gewoond. Na even zoeken kwam de woning aan 
Oude Rijksweg 33 op haar pad. Mede vanwege 
de dubbele garage en de mogelijkheid tot het 
creëren van een atelierruimte, was dit huis voor 
haar uitermate geschikt. Sinds maart dit jaar 
mag ze het haar thuis noemen. Vanuit Vreeland, 
waar ze de afgelopen vier jaar heeft gewoond, 
is ze verhuisd naar Garmerwolde.

Al eerder in Groningen
Victoria is getogen in het westen van het land. 
Ze heeft op verschillende plekken gewoond en 
is na haar studie aan de VU in Amsterdam van-
wege haar promotieonderzoek bij de faculteit 
Economie aan de RUG in Groningen terecht-
gekomen. Na haar promotie is ze nog even als 
controller bij de RUG blijven werken, maar 
stapte toen over naar Ordina en verhuisde dien-
tengevolge naar het midden van het land. Bij 
Ordina werkte ze als business consultant en 
werd ze gedetacheerd bij Ziggo, waar ze na ver-
loop van tijd in dienst is getreden. Bij – inmiddels 
– VodafoneZiggo werkt ze als data-informatie-
analist. Haar standplaats is het kantoor in 
Utrecht en Victoria zal hier de komende tijd circa 
twee keer per week naar afreizen. Dat doet ze 

Nieuwe bewoner Garmerwolde
per trein, met het voordeel dat ze al treinend 
alvast aan het werk kan.

Volvo’s en keramiek
Thuis heeft ze in haar garage, naast een fiets, 
twee Volvo’s staan. Een daarvan is een mooie 
lichtblauwe Volvo 120 Amazon, bouwjaar 1967. 
Nadat ze een aantal malen met vrienden meege-
weest was naar oldtimerdagen, is ze zelf ook 
overstag gegaan en heeft ze zich de Amazon 
aangeschaft. Victoria heeft een aantal cursus-
sen motoronderhoud gevolgd, maar heeft in Ten 
Boer ook garage Wietsma ontdekt, waar ze goed 
overweg kunnen met auto’s op leeftijd. Want 
hoewel deze Volvo bekend staat als veilig (met 
onder meer de introductie van de toen revolutio-
naire driepuntsgordel) en betrouwbaar, kan er 
toch wel eens een mankementje optreden; bij-
voorbeeld een choke die vast komt te zitten. 
Naast het toeren met de Volvo, vaak samen met 
vrienden van de klassieke Volvo-club, mag ze 
zich ook graag bezig houden met het maken van 
beelden van keramiek. Haar vorige huis was 
een klushuis, waardoor ze toen te weinig tijd had 
voor haar hobby’s. Haar huidige huis vergt ech-
ter weinig opknappen of veranderen. En hoewel 
ze nog wel haar tuin wat wil vergroenen, hoopt 
ze ook meer tijd te gaan hebben voor het maken 
van de beelden, waarvan ze ook al vele in huis, 
in de tuin en in haar atelier-to-be heeft staan. 

Victoria had gehoord dat Garmerwolde een 
actief dorp is, maar daar is vanwege de corona 
nog niet veel van te merken. Ze is echter al wel 
actief geweest tijdens de klusdag van eind mei; 

de bestrating bij het dorpshuis ligt er mede door 
haar weer onkruidvrij bij. Het was tevens een 
bescheiden maar goede kennismaking met een 
aantal medebewoners van Garmerwolde. Wan-
neer er betere tijden aanbreken, zal dat vast een 
vervolg gaan krijgen.

Simone Tjakkes

Victoria met beelden (foto Patrizia Meijer)
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Janet en Abe

De meeste nieuwe bewoners komen naar 
 Thesinge om de rust en de ruimte... en toch 
dicht bij de stad. Janet de Wit deed het vooral 
vanwege de frisse lucht. Ze woonde 23 jaar in 
de Groninger wijk De Meeuwen, ingeklemd tus-
sen drie druk bereden wegen. Toen in maart 
vorig jaar corona toesloeg en het verkeer vrijwel 
tot stilstand kwam, merkte ze hoeveel beter ze 
kon ademen. (Janet heeft nog maar zestig pro-
cent longcapaciteit.) Ook kreeg ze steeds meer 
last van het stadse lawaai. Zo werd het idee 
geboren ‘naar buiten’ te gaan. 
Janet (63) kende Thesinge goed, want van haar 
twaalfde tot haar zestiende logeerde ze vaak bij 
haar vriendin Ina Heidema (toen Ina Kol) aan De 
Dijk. Toen ze het huis aan de Moeshorn vond en 
Ina nog steeds in Thesinge bleek te wonen, was 
het voor de bakker.

Zoon Abe Jansen op de Haar vond het nog wel 
prima in de stad, maar had begrip voor moeders 
beweegredenen en verhuisde mee, en naar 
tevredenheid. Hij vindt het fijn in Thesinge: 
mooie omgeving, mooi huis en lekker rustig. Hij 
mist de stad wel, maar kan zijn vertier prima in 
Groningen gaan halen, waar ook zijn vriendin 
woont. Ze studeren beiden ‘International Com-
munications’ aan de Hanzehogeschool. Dat leidt 
op voor onder meer media, journalistiek en 
events. Abe maakt, na zijn stage bij BNNVARA, 
nu een documentaire. Hij zou eigenlijk in dit 
derde jaar in Barcelona een project doen, maar 
corona …
Janet, geboren en getogen stadjer, werkt bij de 
gemeente Groningen, afdeling Werk (kort en 
krachtig voor wat ooit de Sociale Dienst was), 

Nieuwe bewoners Thesinge

als adviseur werk en selectie. Ze bemiddelt tus-
sen kandidaten en werkgevers. Ze studeerde in 
haar jongere jaren Geschiedenis en Sociaal 
Juridische Dienstverlening.

De goedlachse moeder en zoon houden allebei 
van reizen. Vooral Abe: die zat al eens een 
tussen jaar in de Verenigde Staten en doet ook 
niet voor niets een internationaal georiënteerde 
studie. 
Janet houdt van fietsvakanties, fietst naar haar 
werk en heeft dus bewust geen auto. En verder 
houdt ze van zingen, genieten van feestjes met 
vrienden, lezen en lekker eten. Mijn (gebruike-

Janet en Abe voor hun nieuwe huis (foto Henk Tammens)

lijke) propaganda voor Lopend Eten gaat er bij 
beiden in als koek.
Naast andere landen en culturen heeft Abe ook 
een passie voor voetbal (hij volgt het op de voet 
en deed het tot voor kort ook actief) en is gek op 
hiphop. Favoriet: BNNVARA’s 101Barz.

Ze zijn erg tevreden met hun huis, dat naar hun 
smaak is en eigenlijk al bijna helemaal ‘af’ was, 
en verheugen zich erop - na de aanvankelijke 
isolatie door corona - nu eens eindelijk het dorp 
te leren kennen. Welkom beiden!

Jan Ceulen

NLdoet Thesinge
Mochten er voor de landelijke actie NLdoet geen klusjes meer voorhanden 
zijn, neem dan contact op met de GGD. Want naast het in goede banen 
leiden van de COVID-19-vaccinaties hebben ze ook oog voor het wel-
bevinden van de allerkleinsten in onze samenleving. 
Trefpunt in Thesinge werd erop gewezen dat de vluchtmogelijkheden bij 
een calamiteit ontoereikend zijn.
Daarom moest in de één meter hoge omheining aan de achterzijde van 
het gebouw een doorgang worden gemaakt. Een zacht eitje voor Peter 
Heidema en Johan Mollema, maar de Thesinger klei en het hoge gras 
boden meer weerstand dan vooraf werd gedacht.
Eenvoudiger was de actie die, alweer op last van de GGD, moest worden 
ondernomen om de tere en voor verslaving gevoelige kinderzieltjes tijdens 
de naschoolse opvang te behoeden voor de aanblik van licht alcoholische 
drankjes in de koelkast van Trefpunt. 
Mocht een kind toch de euvele moed hebben om te kijken wat er zich 
achter het mysterieuze laken bevindt, dan is te hopen dat het al heeft 
gelezen dat hij/zij nog een paar jaartjes groter moet groeien voordat dat 
heerlijke vocht gekocht mag worden.
Tip voor GEO: investeer alvast in een laken!

Koos van de Belt

Johan Mollema en Peter Heidema aan de slag met het hek 
(foto Koos van de Belt)
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In de G&T van maart 2021 hebben wij ons, 
Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge, aan 
de lezers mogen voorstellen. Sindsdien heb-
ben we zeker niet stilgezeten! Graag willen 
we jullie in dit artikel bijpraten over belang-
rijke ontwikkelingen die de leefomgeving in 
Thesinge en omstreken raken. 
Maar allereerst nog even over ons. In reactie 
op ons eerste korte artikel in de G&T kwamen 
verschillende mensen op ons af om ons te 
wijzen op onderwerpen en ontwikkelingen 
in het dorp. Hartstikke leuk. ‘Is dat niet een 
onderwerp voor jullie?’ hoorden we vaak. 
Soms ging het om vragen rond de energie-
transitie, om aanleg van zonneparken, maar 
ook om beheer van bermen of om plannen 
voor nieuwe wandelpaden. Deze vragen wa-
ren voor ons aanleiding om nog eens goed 
stil te staan bij wat nu wel of niet iets is voor 
onze initiatiefgroep. Anders gezegd: wat zijn 
onze missie en doelstellingen?

Missie en doelstellingen
In een notendop zien we onze missie als volgt: 
wij zetten ons in voor milieu- en klimaatvriende-
lijke ontwikkelingen in en rond Thesinge, waarbij 
het behoud en de bevordering van het natuurlijke 
en agrarische landschap centraal staan. Deze 
missie vertaalt zich in een aantal doelstellingen:
•  Als Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge 

willen we ons inzetten voor het landschap en 
voor de flora en fauna; we ondersteunen het 
behouden en bevorderen van deze hoge 
natuurwaarden, die tevens aantrekkelijk zijn 
voor alle dorpsbewoners én recreanten.

•  We willen meedenken met initiatieven gericht 
op natuur-inclusieve landbouw.

•  We willen meedenken over de gevolgen van 
een energietransitie en van overige ontwik-
kelingen op het gebied van milieu, steden-
bouw en verkeer voor onze leefomgeving.

En EcoThesinge dan?
In de G&T van januari 2021 stond een bericht 
Energiecoöperatie Thesinge ziet het levenslicht. 
En menig lezer denkt inmiddels misschien: 
Deze missie en doelstellingen van de Initiatief-
groep Leefomgeving Thesinge lijken toch op die 
van EcoThesinge? Inderdaad hebben onze ini-
tiatiefgroep en EcoThesinge veel raakvlakken; 
we vullen elkaar goed aan en werken dan ook 
geregeld en goed samen. EcoThesinge is erop 
gericht en wil vergemakkelijken dat het dorp aan 
de slag gaat met zowel energie besparen als 
met het duurzaam opwekken van energie. Net 
als wij pleit ze in eerste instantie voor zon op 
daken en pas dan voor een zonnepark pas-
sende bij de energiebehoefte van het dorp. Dit 
past goed bij ons streven naar een zo goed 
mogelijk behoud van het open, agrarisch 
gevormde landschap in Thesinge en omgeving.

Wat vindt de Initiatiefgroep Leefomgeving 
Thesinge van de energietransitie?
Onze doelstellingen betekenen zeker niet dat 
we tegen de energietransitie en het streven naar 
meer duurzame energie zijn. Meer nog: wij vin-
den het inzetten op de energietransitie een logi-

Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge zit niet stil
sche, noodzakelijke en wenselijke stap. En ja, in 
deze context kunnen we ons ook voorstellen dat 
er in de omgeving van ons dorp een klein zonne-
park gerealiseerd zal worden. Maar, voordat 
zo’n stap gezet wordt, vinden wij het belangrijk 
dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: 
•  Allereerst dienen de mogelijkheden van zon 

op daken uitgeput te zijn.
•  De technische infrastructuur van het netwerk 

moet in staat zijn de extra opgewekte stroom te 
verwerken, wat nu deels nog niet het geval is.

•  Er moet rekening gehouden worden met de te 
verwachten verbeterde rendementen van zon-
nepanelen en andere technische innovaties.

•  De grootte van het gebied aan kleine 
zonnepark(en) dient gerelateerd te zijn aan 
de energiebehoefte van het dorp.

•  Bij de keuze van geschikt gebied voor de 
eventuele aanleg van een klein zonnepark 
moet worden gezocht naar een oplossing die 
het landschap zo min mogelijk aantast.

Welke plannen heeft de gemeente?
De gemeente Groningen heeft in een concept-
beleidskader Zonneparken haar plannen 
ge schetst waar en op welke schaal ze (kleine) 
zonneparken toestaat. Van de inhoud van dit 
document, en vooral de gevolgen voor onze 
directe leefomgeving, zijn we nogal geschrokken. 
Allereerst: wist u dat het hele gebied tot aan de 
grenzen van het dorp aangewezen is als geschikt 
voor zonneparken? Het hele dorp zou dus 
‘omringd’ kunnen worden door zonneparken. In 
de plannen gaat het dan weliswaar om kleine 
zonneparken (tot tien hectare), maar met een 
onderlinge afstand van 500 meter mogen meer-
dere parken van dit formaat gerealiseerd worden. 
Ons lijkt een dusdanige wildgroei en versnippe-
ring een vreselijke klap voor het dorpsgezicht en 
het landschap in dit gebied. En tevens ook zonde 
van de vruchtbare agrarische grond. Ten tweede: 
wie gaat de afgedankte panelen na 30 jaar veilig 
en milieubewust opruimen? Wij willen dit vraag-
stuk niet naar de volgende generatie doorschui-
ven maar nu van een antwoord voorzien.

We hebben onze stem laten horen
Bij de eerste schrik over de plannen is het niet 
gebleven: we hebben onze stem laten horen en 
in de afgelopen periode tweemaal een uitge-

breide inspraakreactie op het concept-beleids-
kader Zonneparken bij de gemeente ingediend. 
We hebben daarbij op meerdere punten onze 
zorg uitgesproken. Wilt u kennisnemen van 
onze volledige inspraakreacties, vraagt u deze 
dan op bij leefomgeving.thesinge@gmail.com. 
Tevens hebben we in het kader van een door de 
gemeente georganiseerde webinar onze ziens-
wijze kunnen presenteren. 
Wist u overigens dat we ook hebben ingespro-
ken op de Omgevingsvisie van de gemeente 
Groningen? Daarbij hebben we gereageerd op 
de onderwerpen: recreatie/toerisme, ontmoe-
tingsplekken jong/oud, toekomst van de agrari-
sche sector, verduurzaming van woningen/leef-
omgeving en landschap. 
Ook deze inspraakreactie kunt u bij ons op vragen 
via: leefomgeving.thesinge@gmail.com.

Hoe gaat het nu verder?
Bij het voorgaande willen we het niet laten. We 
blijven zoeken naar mogelijkheden om te berei-
ken dat er nog aanpassingen komen in het 
concept-beleidskader Zonneparken. Bijvoor-
beeld dat veel voorzichtiger omgegaan wordt 
met het beschikbaar stellen van agrarische 
grond voor zonneparken en zo geen onnodige 
aantasting van ons landschap plaatsvindt. 
Een ander punt vraagt inmiddels ook onze aan-
dacht. Het dorp Thesinge lijkt bij de gemeente, 
afwijkend van oorspronkelijke plannen van de 
provincie, in trek te zijn voor het plaatsen van 
meerdere windturbines. Daar dient de gemeente 
een zogenaamde Windverkenning aan vooraf te 
laten gaan. Op dit moment inventariseren we 
wat dit kan inhouden voor ons dorp. Uiteraard 
blijven we jullie hierover op de hoogte houden.
Tot slot! We staan van harte open voor feedback 
en eventuele kritische opmerkingen van jullie, 
de bewoners van Thesinge en omgeving. Hoe 
meer bewoners hun ideeën met ons delen, des 
te groter de kans dat we tot een aanpak kunnen 
komen waarbij energietransitie en het behoud 
van ons mooie landschap zo goed mogelijk 
samengaan. Dus hebt u suggesties, of hebt u 
een kritische opmerking, laat het ons weten via 
een mail naar: 
leefomgeving.thesinge@gmail.com.

Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge

Het kunstwerk van Nicolaas Dings op de hoek 
van de L. van der Veenstraat in Garmerwolde 
is een van de tien genomineerden voor de 
Kunst op Straatprijs. 
Het thema dit jaar is ‘ontmoeting’ en tot 11 juni 
konden Groningers stemmen op hun favoriet. 
Binnenkort wordt bekend gemaakt wie de prijs 
gewonnen heeft. 

(foto Anne Benneker)

Stad en Lande genomineerd voor Kunst op Straatprijs
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Europese prijs voor Schoolkerk Garmerwolde
De Schoolkerk in Garmerwolde is een van de 
winnaars van de European Heritage Award 
2021. Dit is een prijs die door het erfgoeddeel 
van de Europese Unie wordt uitgereikt. Dit 
jaar gaat de prijs naar vier projecten uit acht-
tien Europese landen. Het project Feest! In 
Oost en West/De Schoolkerk is de enige win-
naar in Nederland. Best bijzonder toch voor 
een klein dorp als Garmerwolde! Wat houdt 
het project in, hoe kwam het tot stand en 
waarom vond de jury het eigenlijk zo goed?

Ontdekkingstocht langs de feestdagen 
Wat vier je met Kerst, Pasen en Pinksteren? 
Waarom vieren we al die feesten nog? Veel kin-
deren weten dat niet, maar ook veel volwassenen 
vragen het zich af. Museum Catharijneconvent 
Utrecht begon daarom een aantal jaar geleden 
met het project Feest! Weet wat je viert. Dat is 
een ontdekkingstocht langs de feestdagen 
waarbij kinderen kennis opdoen over religieuze 
feesten van verschillende culturen. Tien andere 
musea in Nederland en Suriname maakten ver-
volgens hun eigen tentoonstelling rond het 
thema ‘feesten’. De bedoeling is namelijk dat 
alle kinderen in Nederland ergens in hun buurt 

naar een ‘feestlocatie’ kunnen. Toen Museum 
Catharijneconvent in 2015 op zoek was naar een 
locatie in Groningen, kwam het terecht bij de 
Stichting Oude Groninger Kerken. Er werd hier 
dus niet voor een museum, maar voor een kerk 
gekozen. En dat werd de kerk van Garmerwolde.

Een heel complex
In de gewelfschilderingen van de kerk zijn onder 
meer de verbeeldingen van de feesten Kerst en 
Pasen te zien. Die zouden het uitgangspunt 
gaan vormen voor een educatief programma in 
de kerk. Maar het project zou uiteindelijk veel 
groter worden. 
Er werd een creatief team gevormd waarin de 
Stichting Oude Groninger Kerken, architect 
Marnix van der Scheer van MX13, de designers 
van Studio212 Fahrenheit en een vertegenwoor-
diger van de Plaatselijke Commissie uit Garmer-
wolde plaatshadden. Een groep deskundigen, 
onder wie hoogleraren van de Rijksuniversiteit 
Groningen, een predikant, een pastoraal werker 
en een godsdienstfilosoof, liet zijn licht schijnen 
over de inhoud van het lesprogramma.
Uiteindelijk werd niet alleen de kerk, maar ook 
de toren en (toen nog) Kerkhörn opgenomen in 

het plan. In de toren is het verhaal van de schil-
deringen in de kerk aangevuld met een heden-
daagse, interactieve tentoonstelling. Er is een 
spectaculaire Escher-achtige trap gebouwd die 
aan de ene kant omhoog gaat en aan de andere 
kant naar beneden. Via deze trap maken bezoe-
kers kennis met acht christelijke en islamitische 
feesten. Met als hoogtepunt boven in de toren 
Hemelvaart: een uitzichtpunt over het Groninger 
land.
Kerkhörn, het oude kerkgebouwtje, was ook 
opgenomen in het plan. Maar tijdens het bouw-
proces bleek dat renoveren en energiezuinig 
maken uiteindelijk duurder was dan een heel 
nieuw gebouw. Nu staat er dus een prachtig, 
gloednieuw ontvangstgebouw met daarin res-
taurant Het Atelier van AvecPlezier.
Het complex - kerk, toren en ontvangstgebouw 
- is een educatieve en toeristische plek, maar de 
bedoeling is dat het ook een ontmoetingsplek 
voor de dorpsbewoners blijft. 
En wat vond de jury van de European Heritage 
Award ervan? ‘Dit zeer interactieve project, dat 
goed is opgezet door een interdisciplinair team, 
heeft tot vernieuwende resultaten geleid, die 
creativiteit stimuleren en erfgoed integreren in de 
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Uitzicht vanuit de toren. Opening toren 28 februari 2018 (foto Ronny Benjamins)

maatschappij door het gebouw in gebruik te hou-
den en het een nieuwe bestemming te geven.’

Schoolkerk, maar niet alleen voor kinderen 
Op 28 februari 2020 was het groot feest in de 
kerk. Na jarenlang denken, ontwerpen en bou-
wen kon Feest! In Oost en West dan eindelijk 
van start. De expositie in de toren werd geopend, 
Het Atelier opende zijn deuren. En … een paar 
weken later ging alles op slot. 
Langzaamaan lijkt het erop dat binnenkort 
gebeuren gaat wat de bedoeling was. Feest! In 
Oost en West in de toren is in de weekends open 
voor het publiek. Door de week zullen er weer 
bussen van het Nationaal Bus Museum Hooge-
zand met daarin schoolkinderen voor de kerk 
stoppen. Dan zijn er weer lesprogramma’s voor 
de bovenbouwklassen van de basisschool: een 
groepsgesprek in de middeleeuwse kerk, een 
bezoek aan de tentoonstelling, educatieve spel-
letjes en aanvullend lesmateriaal voor in de klas. 
Feest! In Oost en West is niet religieus, maar wil 
kinderen in aanraking brengen met de levens-
thema’s die achter de feesten liggen. Zoals 
leven en dood, nieuw begin en einde, ‘the circle 
of life’, bij Kerst en Pasen. 

Ook hierover is de jury vol lof: ‘Dit project toont 
hoe om te gaan met een veel voorkomend 
soort erfgoed, waarvan herbestemming niet 
altijd even voor de hand liggend is. Het maakt 
historische gebouwen weer onderdeel van het 
dagelijks leven en creëert een dialoog tussen dit 
erfgoed en hedendaagse, alledaagse onderwer-
pen. Het stimuleert een gedeeld cultureel begrip 
door op familie te focussen en op de feestelijke 
aspecten van het leven. Het is gericht op kin-
deren en moedigt ze aan zelf na te denken en 
te handelen, wat de beste manier is om saam-
horigheid te creëren.’
De stichting heeft gekozen voor de naam 
Schoolkerk, omdat de kerk het brandpunt is van 
haar educatieve werk en er schoolklassen uit de 
hele regio komen. Maar de kerk en zeker ook de 
tentoonstelling in de toren zijn ook voor volwas-
senen een aanrader. 

De kerk is dagelijks vrij toegankelijk. Voor een 
bezoek aan de toren, in het weekend van 10.00 
tot 17.00 uur, haalt u een entreebewijs met audio-
guide (€ 5,00, kinderen € 2,50) in Het Atelier. 
Reserveren is verplicht, dat kan via 
www.avecplezier.nl.

En de prijs is …

Wat houdt de prijs nu eigenlijk in? 
Dat vroegen we aan Inge Basteleur, zij 
werkt bij de Stichting Oude Groninger 
Kerken en houdt zich als projectleider 
bezig met educatie voor jong en oud. 

‘De award is vooral een teken van 
erkenning vanuit de Europese Commissie. 
We krijgen een bronzen plaquette die we 
op het gebouw kunnen bevestigen. Het 
plan is om daar in Garmerwolde een 
kleine ceremonie van te maken. 
Eind september is de officiële Award 
Ceremonie, als het goed is in Venetië. 
Dan wordt bekend wie een Grand Prix 
hebben gewonnen (€ 10.000) en wie de 
publieksprijs. Ook daar zit geen tastbare 
prijs aan, het is vooral een grote eer.

We merken nu al dat er dankzij de award 
meer belangstelling voor de kerk en het 
project is. Van de kant van universiteiten 
bijvoorbeeld, maar ook van overheden in 
Nederland. 
Op 28 mei was er een online conferentie 
met erfgoedprofessionals vanuit heel 
Europa, georganiseerd door Future for 
Religious Heritage. Daar werd erg positief 
over het project gesproken, juist vanwege 
de maatschappelijke insteek, de aandacht 
voor diversiteit, en dat in combinatie met 
kinderen. Het project werd een voorbeeld 
voor andere erfgoedorganisaties 
genoemd. 
De kerk staat dus zeker in de kijker!’

Stemmen kan nog!
De schoolkerk is ook nog in de race voor de 
publieksprijs. Tot 5 september 2021 kan nog 
gestemd worden op vote.europanostra.org. 
De winnaar wordt op 23 september bekend-
gemaakt tijdens de European Heritage Awards 
Ceremony.

Anne Benneker 

Een tijdje geleden is een ooievaarspaar neer-
gestreken in Garmerwolde, op de nestpaal 
langs de Stadsweg op het terrein van de familie 
Werkman. 
Sindsdien zijn ze nauwlettend geobserveerd 
door de dorpsbewoners, andere voorbijgangers 
en/of bezoekers van kerk of atelier met terras. 
Ergens in mei ging het vrouwtje broeden, waar-
uit geconcludeerd kon worden dat er eieren 
waren gelegd. Met het koude weer in mei heeft 
Jan Werkman de ooievaars zelfs nog elke och-
tend bijgevoerd. En met succes, want begin juni 

Update ooievaars Dorpsweg
werd het eerste kuiken gesignaleerd; niet veel 
later volgden kuiken twee en drie. Het was het 
gesprek van de dag! En met het mooie weer kon 
je met de verrekijker of de zoom van je camera 
heel mooi het reilen en zeilen van deze ‘mup-
pets’ volgen.
Helaas moeten we echter melden dat de kui-
kens het niet hebben gehaald: waarschijnlijk 
heeft de weersomslag van half juni de amper 30 
dagen oude kuikens de das om gedaan. Vader 
en moeder ooievaar zijn sinds afgelopen week-
end amper meer op het nest gezien. Een anti-
climax dus van wat zo’n mooie gebeurtenis was. 
Menig dorpsbewoner was er ook oprecht even 
flink door aangedaan.

Harjo de Poel

Trotse moeder of vader ooievaar met 
de drie kuikens, toen ze nog leefden 
(foto Marja Wijnand)
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Verhuur van nostalgische attracties:
Poffertjeskramen, Suikerspin, Draaimolens,

Oliebollenkramen, Kinderzweefmolen,
Stoomcarrousels, Reuzenraden, Draaiorgels, enz.

Herman Riddering     &     Tonny Guikema
06 54 638 590                       06 54 944 004

info@Draaivermaak.nl
Garmerwolde
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Wat was iedereen weer blij toen we eind mei groen licht kregen om buiten 
in een groep weer te mogen bewegen. Ook al wonen we in een dorp waar 
iedereen elkaar kent, toch had een aantal mensen elkaar tijdens deze 
coronatijd niet vaak gezien. Vanaf december had iedereen wel zijn best 
gedaan om in beweging te blijven, maar samen bewegen is toch echt veel 
leuker. En dat is wat iedereen gemist heeft. Dit was duidelijk te merken 
aan al het geklets voor, tijdens en na de oefeningen.
Deze enthousiaste groep fitte senioren in de leeftijd van 60 tot 80 jaar 
sport al samen sinds november 2015 in Thesinge. Normaliter wordt er 
binnen gesport in de gymzaal van de oude school aan de Kapelstraat, 
maar vanwege corona gebeurt dit nu buiten. In deze lessen komen con-
ditie, kracht, coördinatie en balans aan bod, samen met het plezier tijdens 
de diverse spelvormen. En natuurlijk wil je het spelletje winnen, leeftijd 
maakt dan echt niet uit.
Het hele lijf, inclusief de hersenen door middel van cognitieve fitness, 
wordt in dit uurtje aan het werk gezet. Bewegen samen met bijvoorbeeld 
dingen onthouden of het maken van sommen, zorgt ervoor dat ook je brein 
jong blijft. Ook is er af en toe aandacht voor valpreventie. Behoud van 
kracht en flexibiliteit is van belang als je ouder wordt.
In Garmerwolde zijn we vorig voorjaar ook met een groep seniorensport 
begonnen, maar daar was de mogelijkheid om buiten te sporten niet ide-

Weer lekker samen bewegen

Koreaanse krijgskunsten in Garmerwolde
Misschien hebt u ze vorig zomer en deze 
lente wel eens gezien op een zaterdagmid-
dag: mensen op het schoolplein van de OBS 
Garmerwolde die elkaar met stokken te lijf 
gingen. Op gedisciplineerde wijze weltever-
staan. Een onverwacht schouwspel op die 
plek, maar erg leuk om te zien. Benieuwd 
naar wat het precies inhield klopte de G&T 
Express aan bij master Aldwin Lee van de 
Koreaanse martial arts sportschool Lee Moo 
Kwan uit Stad. 

Sierlijke stokgevechten bij school
Sommige voorbijgangers dachten dat het mis-
schien ging om filmfanatici die scenes uit Star 
Wars of Lord of the Rings naspeelden of zo. 
Maar er was een duidelijke instructeur, en de 
meesten hadden van die mooie oosterse pak-
ken aan. De Japanse zwaardvechtsport Kendo 
dan misschien? Nee, het bleek te gaan om de 
Koreaanse variant ervan, met de naam Hae-
dong Kumdo, beoefend door leden van Lee Moo 
Kwan. Daarnaast deden ze ook erg mooie din-
gen zonder stokken. Dat bleek te gaan om Tang 
Soo Do; deze krijgskunst kan worden gezien als 
de voorloper van de meer bekende Olympische 
discipline Taekwondo. Echter, waar Taekwondo 
duidelijk competitief van aard is, is Tang Soo Do 
een non-contact sport (dat wil zeggen, men 
beoogt elkaar niet te raken bij het sparren) waar-
bij het meer gaat om discipline, beheersing en 
het gebruik van procedures en opeenvolgingen 
van zelfverdediging. Tang Soo Do is dus niet zo 
zeer een vechtsport maar meer vechtkunst, een 
echte martial art. De wapenkunde bij Haedong 
Kumdo past daar goed bij, zodat je weet hoe te 
verdedigen tegen iemand met een wapen. 

Wat doet een Koreaanse martial arts school in 
Garmerwolde?
Master Lee legt uit: ‘Begin 2020 stopte ons 
onderkomen in een gymzaal in het Oosterpark 

en moesten we op zoek naar een nieuwe zaal 
als dojang (Koreaanse term voor sportruimte, 
red.). Via de gemeente Groningen kwamen we 
toen terecht bij sportzalen in Beijum, Lewenborg 
en dus ook Garmerwolde, dat net aan de 
gemeente was ‘toegevoegd’. Garmerwolde lag 
logistiek gezien best gunstig: vanaf de ringweg 
was het voor leden met de auto bijna even ver 
als Oosterpark, alleen de andere richting op. 
Toen we voor het eerst in Garmerwolde gingen 
kijken ter oriëntatie, werden we gepakt door de 
charme van de plek en de zaal. Iemand van 
GEO die er toevallig aanwezig was leidde ons 
gelijk spontaan rond. 
Zo waren we direct verkocht en hebben we er 
snel werk van gemaakt om hier te kunnen trai-
nen.’
Vol enthousiasme werd begonnen met training 
in de nieuwe zaal. Maar toen kwam corona en 
kon er niet meer binnen worden getraind. ‘Ik 
werd toen via familie in het dorp voorgesteld aan 
de schooldirectie en zo kwamen wij terecht op 
het schoolplein. Een mooie rustige plek en idyl-
lisch met dat uitzicht op de kerk. Die rust past 
heel goed bij de sport.’

‘Inwijding’ in Garmerwolde
Inmiddels hebben zich ook leden gemeld uit 
Garmerwolde en Thesinge. Een van hen is 
Johan Langelo, die al langer aan martial arts 
doet maar dan de Japanse vormen. Ook hij werd 
gegrepen door het schouwspel op het school-
plein en raakte al snel aan de praat met Master 
Lee. Dat klikte gelijk en sinds kort heeft Johan 
zich zelfs volledig ‘genationaliseerd’ tot de 
Koreaanse krijgskunsten. Ook trekt het nieuwe 
leden uit bijvoorbeeld Meerstad. ‘Het afgelopen 
jaar hebben we niet echt aan adverteren 
gedacht. Dat komt nog wel, maar het bleek ook 
niet echt nodig, er ging veel mond-tot-mond. We 
hebben ons als vereniging ook wat gemengd in 
het dorp; enkele leden hebben bijvoorbeeld 
meegeholpen bij de klusdag van NLdoet.’ 

Wil je meer weten over Tang Soo Do, Haedong 
Kumdo en/of de andere vormen die Lee Moo 
Kwan biedt? Neem dan gerust een kijkje op de 
Facebookpagina waar ook contactgegevens 
staan: nl-nl.facebook.com/leemookwan

Harjo de Poel

Martial arts in de gymzaal (foto Patrizia Meijer)

aal. We hopen hier in september weer verder te kunnen met binnen spor-
ten in de gymzaal.
De lessen vinden plaats op de volgende dagen en tijden:
Thesinge  dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur
Garmerwolde dinsdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur
Meer informatie is te krijgen bij Jeanette Toxopeus, tel 06 44 464 809 of 
per mail j.tox@ziggo.nl.

Jeanette Toxopeus

Fijn weer buiten bewegen! (foto Yvonne Broekhuizen)
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GEO thuis
Waar wij allen zo naar uitgekeken hebben is de laatste weken 
werkelijkheid geworden. De eerste stappen zijn gezet naar 
een weer meer normale situatie. 

De senioren mogen weer trainen zonder restricties en de jeugd heeft 
inmiddels verschillende wedstrijden tegen andere verenigingen mogen 
spelen in de regiocup. Hierbij kan en mag er weer gebruik gemaakt wor-
den van onze kleedkamers en is onze kantine deels geopend. Dit geeft 
ons als vereniging alle hoop dat de competities na de zomerstop weer 
zullen starten. Om dit allemaal mogelijk te maken heeft ons hoofdveld 
groot onderhoud gehad, zodat deze er top bij ligt voor de competitie. Dat 
wij heel tevreden zijn met onze hoofdtrainer Leendert Nieborg en hij met 
ons blijkt wel uit het feit dat zijn aflopende contract is verlengd.

Afgelopen woensdag 16 juni bestond FC Groningen 50 jaar. Als vereni-
ging hebben wij dit met de FC mogen vieren door middel van een heuse 
FC Groningentraining. Twee jeugdtrainers van FC Groningen hebben 
gedurende twee opeenvolgende trainingen onze jeugd getraind. Door 
middel van allerlei oefeningen werd er getraind op verdedigen (als Van 
Dijk), dribbelen (als Robben) en scoren (als Suarez). Het was een erg 
geslaagde middag met een hoge opkomst en onze eigen jeugdtrainers 
hebben leuke nieuwe oefenstof aangeleerd gekregen. Kortom een succes.
In de komende weken zal het seizoen langzaam ten einde lopen en we 

Verlenging contract Leendert Nieborg (foto Matthijs Welling)

hopen dat we na de zomer kunnen beginnen met een heus ‘startweek-
end’. Mede afhankelijk van het tijdstip van de start van de competitie en 
het bekervoetbal, hierover later meer.
Wij wensen al onze leden en lezers van de G&T een hele fijne en sportieve 
zomer toe en hopen jullie na de vakantie weer te mogen ontvangen op ons 
sportpark.

Bestuur vv GEO, ‘een club met ballen’

Strip 
Mathieu Visser

Na een jaar coronamaatregelen hadden 
sommige mensen het idee dat ze opgeslo-
ten zaten in hun eigen dorp. ‘De Brainiacs’, 
een collectiefje Garmerwolders (Harjo, Hieke 
en haar zus Annelies), hebben ‘Escapedorp 
Garmerwolde’ bedacht om aan dit gevoel te 
ontsnappen: vind, zoals in een escape room, 
de sleutel om het dorp te kunnen verlaten. 
Een zestal redactieleden beet het spits af en 
liep op 17 juni speurend en denkend door 
Garmerwolde.

Normaal ben je in een escape room fysiek opge-
sloten, maar nu kon je (zoals een voorbijgang-
ster opmerkte) ‘toch gewoon overal het dorp uit 
lopen?’. Het gaat bij het Escapedorp om het 
vinden van de sleutel waarmee je het dorp uit 
kunt. We kregen een tasje met spullen tegen 
corona (handgel, mondkapjes) met het drin-
gende advies die overal te gebruiken. Dit leidde 
tot enige scepsis, maar ten onrechte: niet van-
wege de noodzaak gevonden zaken te ontsmet-
ten, maar omdat je er echt wat aan had … !
Het spel is ontzettend geinig opgezet. Sommige 
opdrachten zijn moeilijk, zodat je wellicht hints 
nodig hebt – die staan op de website. Na zo’n 

Ontsnap uit je dorp!

deden het met zijn zessen, je kan het natuurlijk 
ook met een kleiner groepje spelen.
Kijk op de website (scan de QR-code) 
www.escapedorpgarmerwolde.wordpress.com. 
Er is daar ook een agenda met reserveringen en 
je kunt er een afspraak maken.
Tenslotte: er staan her en der voorwerpen met 
een kaartje ‘Escapedorp, niet aankomen’. Blijf er 
dus af, althans wanneer je het spel niet speelt, 
want bij verstoorde opstellingen loopt het spel 
natuurlijk niet lekker.

Jan Ceulen

tweeënhalf uur lopen en speuren vonden we de 
sleutel. We werden enthousiast begeleid door 
game master Harjo, die telkens her en der 
opdook (ook vanwege kleine kinderziektes in het 
materiaal) en die ook oproepbaar was voor hulp.
We kunnen verder niet zo veel vertellen zonder 
de locaties te verraden, maar wel melden dat dit 
leuke spel voor eenieder een echte aanrader is. 
Enige handigheid met cijferslotjes en kennis van 
plekken in Garmerwolde is wel noodzakelijk, 
maar het is ook voor Thesingers prima te doen, 
zeker voor hen die de G&T (goed) lezen. Wij 

 Uitleg van Harjo
 Ontsnapt! (foto’s Yvonne Broekhuizen)
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Agenda

Foto van de maand

Colofon
Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Thesinge
Metha Nijkamp 050 30 23217
Fotograaf 
Garmerwolde
Patrizia Meijer 06 30 754 216
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: € 13,50 per jaar 
(via automatische incasso) 
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 Drukkerij Groningen
Oplage 525 exemplaren

Volgende krant komt uit op 
30 juli 2021
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
17 juli vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Zwemmen in het maar van Thesinge 
(foto Henk Tammens)

In verband met de heersende coronamaatregelen
van het moment kan het zijn dat bijeenkomsten 
niet of op een andere manier doorgaan. Check 
daarom altijd de website van of neem contact 
op met de organisatie.

Woensdag 7 en 21 juli
Garmerwolde; 14.00 uur: Jeu de boules (bij 
goed weer). Dames en heren van harte 
welkom. Na afloop koffie of thee.  
Info: Pia Pops, tel. 050 541 6587

Wist-u-dat …
•  de twee flitspalen bij het Emmaviaduct in Stad samen goed zijn voor 7.465 boetes?
•  zij daarmee het vaakst in actie komen in de gemeente Groningen?
•  de flitspaal op de N360 in Garmerwolde op de tweede plek staat?
•  deze al 2.712 gevallen van te snel rijden vastlegde?

Zaterdag 31 juli
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen oud papier.

Ken je (on)kruid: brandnetel

Onkruid, iedereen heeft het wel. Hoe komt het 
in je tuin en wat moet je er mee? Ik vond dat 
het tijd werd om de onkruiden van een andere 
kant te bekijken. Vooral: wat kan je er mee?

Onkruid?
Brandnetel komt voor op voedselrijke grond en is 
behalve prikkend een belangrijke voedselplant 
voor de rupsen van onder andere de distel vlinder, 
dagpauwoog en kleine vos. Dus als je ergens 
een verloren plekje hebt, laat daar wat brandnetel 
staan. Brandnetel neemt het voedsel uit de grond 
op, en is zelf dus ook rijk aan voe dings stoffen, 
vooral aan de mineralen ijzer, calcium, kalium, 
magnesium en fosfor. De brandnetel staat 
bekend als reinigend kruid, het reinigt ons bloed 
en onze nieren. Het zorgt onder andere voor een 
betere spijsvertering en heeft een heilzame wer-
king op de gewrichten.

Tekort aan vitamine C? Maak dan brandnetel-
thee door de jonge blaadjes ongeveer tien minu-
ten te laten trekken in heet water. Heerlijk met 
een beetje munt erbij.

Vóór groei en tegen ongedierte
Wist je dat je van brandnetels een breed inzet-
baar product kunt maken? Brandnetelgier is een 
gegist aftreksel van brandnetels en biedt heel 
wat voordelen. Het bevat stikstof en mineralen 
die de groei van je planten bevorderen. Je kunt 
het bijvoorbeeld in de moestuin gebruiken om 
prei, tomaten, kool, selderij en komkommer een 
extra boost te geven. Geef het liever niet aan 
uien, bonen of erwten.
Daarnaast kun je er ook bladluizen of andere 
plagen mee bestrijden en het maakt je planten 
weerbaarder tegen schimmels en ziektes.

Hoe maak je het?
Brandnetelgier maken is heel gemakkelijk. Het 
komt erop aan de planten in water te laten gis-
ten, waardoor de voedingsstoffen vrijkomen. 
Om tien liter brandnetelgier te maken heb je het 
volgende nodig: een emmer of ton van minstens 

tien liter (géén metaal), tien liter (regen)water en 
een kilogram brandnetels.
Doe de brandnetels in de emmer en overgiet ze 
met water zodat ze helemaal onder staan. Vul 
de emmer niet helemaal tot de rand, want het 
mengsel gaat na een tijdje schuimen waardoor 
het waterpeil stijgt.
Dek af met een deksel of gaas en laat alles 
ongeveer een week staan. Roer om de een à 
twee dagen. Na enkele dagen begint het goedje 
te schuimen. Als het warm is, zal de gisting min-
der lang duren dan wanneer het koud is. Hou er 
rekening mee dat de gier zal beginnen te stin-
ken, dus zet de emmer niet te dicht bij je raam 
of deur.
De gier is klaar als het water echt donker kleurt. 
Giet het mengsel door een zeef, zodat de ver-
teerde plantenresten daarin achterblijven.
Giet brandnetelgier niet rechtstreeks bij je plan-
ten, maar verdun het eerst met water. Eén liter 
gier verdun je met tien liter water. Geef het bij 
voorkeur op een bewolkte dag of ‘s avonds aan 
je planten, om te voorkomen dat ze verbranden 
door de zon.

Miranda Bosman


