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Trainen bij Teun
Teun Tammens uit Thesinge is twee jaar 
 geleden afgestudeerd aan de opleiding Sport 
en Bewegen van het Alfa-college in Gronin-
gen. Tijdens de opleiding liep hij stage bij 
Sportlab in Vinkhuizen. Na de diplomering 
kon hij daar aan het werk als personal  trainer 
en geeft hij er ook groepslessen fitness. Hij 
werkt er drie dagen per week. De overige vier 
dagen in de week heeft hij zijn eigen bedrijf: 
Trainen bij Teun. Daarvoor huurt hij een zaal 
van de fysiotherapiepraktijk in Harkstede. 
Ook geeft hij daar bootcamplessen. Het zijn 
onregelmatige werktijden verspreid over de 
dag, avond en het weekend. 

Koud bad
Door veel over gezondheidsonderwerpen te 
lezen en zich te informeren via sociale media 
ontdekte Teun het (voor hem) positieve effect 
van koud douchen. Het vervolg daarop is dat er 
op het terras naast het huis aan de Molenweg 
sinds een half jaar een grote speciebak gevuld 
met water staat. Een paar keer per week neemt 
Teun zo’n vijf minuten een koud bad. De tempe
ratuur van het water is in deze tijd van het jaar 
tussen de vier en acht graden. Enkele weken 
geleden heeft het even gevroren en moest hij 

eerst een ijslaag verwijderen. De temperatuur 
van het water was toen twee graden. Teun 
gebruikte in het begin een timer maar kijkt nu 
niet meer op de klok. Hij doet het puur op gevoel. 
‘In het begin voelde ik vooral stress en ver
krampte ik en mijn ademhaling blokkeerde door 
de kou. Nu ben ik in staat om te ontspannen en 
heb ik mijn ademhaling onder controle. 
Lichamelijk en mentaal merk ik dat het verster
kend werkt. De stress en verkramping zijn er 
nog altijd als ik het bad instap. De ene dag wat 
meer dan de andere. Naarmate ik langer zit ben 
ik in staat mijn lichaam te ontspannen. Ik laat 
mijn schouders zakken en ga verder onderuit in 
bad liggen en breng mijn ademhaling naar nor
maal. Ik vind het een leuke manier om mijzelf uit 
te dagen en leer mijn gedachten in het hier en 
nu te brengen. Het werkt haast meditatief. Ik blijf 
net zo lang in het bad tot ik me helemaal ont
spannen voel. Dat is voor mij de mentale uit
daging. Als ik uit het bad stap blijf ik nog een 
poosje buiten. Je voelt dan geen kou en voelt je 
fris en energiek. Daarna moet ik binnen wel 
afdouchen want het water in de cementbak is na 
regelmatig gebruik natuurlijk niet meer schoon.’

Eigen sportbeoefening
Voetballen bij vv GEO, later bij Omlandia en op 
het laatst bij FC Lewenborg is de sport die Teun 
van kleins af aan heeft beoefend. Totdat hij een 
forse blessure opliep waarbij hij zijn kruisbanden 
scheurde. Dat was het einde van zijn voetbal
carrière. In zijn opleiding Sport en Bewegen 

heeft hij kennisgemaakt met allerlei sporten. 
Tegenwoordig doet Teun voor zichzelf vier keer 
per week aan krachttraining en twee keer per 
week Braziliaanse jiujitsu. Dit is een vechtsport 
met de nadruk op grondgevechten. Het is voor 
hem een nieuwe sport en ook een leuke nieuwe 
uitdaging. 

Lockdowns
‘Nadat ik op het Alfacollege de opleiding Sport 
en Bewegen had afgerond ben ik begonnen met 
personal training en groepsfitness bij Sportlab 
Groningen. In 2021 kreeg ik de kans om voor 
mijzelf te beginnen in Harkstede waar ik nu vier 
keer per week zowel binnen als buitentraining 
geef. Door de lockdowns moest ik noodgedwon
gen de indoorlessen vervangen door bootcamps. 
Dit is een spierversterkende trainingsmethode in 
teamverband onder professionele begeleiding 
van een sportinstructeur met als doel kracht en 
uithoudingsvermogen te verbeteren. Als geluk bij 
een ongeluk bleken de bootcamps zo goed aan 
te slaan dat er nu bedacht is om naast de 
bestaande binnentrainingen meer trainingen 
buiten aan te bieden. Nu de sportscholen weer 
open zijn ben ik wel blij dat ik weer binnen
training mag geven en de personal training weer 
doorgaat.’ 
De ambitie van Teun is zijn bedrijf dusdanig uit 
te breiden dat hij er een volledige werkweek aan 
kan besteden.

Truus Top-Hettinga

Teun heeft in de schaarse vorstdagen in januari de ijslaag in zijn badkuip net kapotgeslagen en 
mediteert de kou van zich af (fragmenten uit filmpje, eigen bezit)

Teun traint zelf ook flink in de sportschool om 
in conditie te blijven (foto Stefan Denninger)
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Aan al het goede komt een eind. De afgelopen twee jaar hebben wij 
iedereen met ontzettend veel plezier ontvangen in het Atelier. 
We hebben ons enorm gesteund gevoeld toen, na twee weken open te 
zijn, we over moesten naar to go: dat ging op en af.
De zomers waarin wij jullie ook op het terras en binnen mochten ontvan
gen waren sprankelend! Wij hebben bijzondere mensen leren kennen en 
koesteren de bijzondere gesprekken die wij hebben gehad en de dierbare 
vriendschappen die zijn ontstaan. De aandacht die we hebben ontvangen 
na de geboorte van Valentin was hartverwarmend.
We stoppen dan ook met een lach en een traan. Inmiddels weten we dat 
niets voor altijd is. Wij gaan ons de komende tijd richten op onze vaste 
banen, maar wie weet wat de toekomst ons brengt! 

Remco en Mirte stoppen met Atelier
Onze traiteur AvecPlezier blijft gewoon bestaan, dus wellicht komen wij 
u dan nog eens tegen. Bent u nieuwsgierig naar of en wie ons stokje bij 
het Atelier overneemt en naar de verdere ontwikkelingen van de 
Schoolkerk en deze bijzondere plek? Houd dan de website van de 
Schoolkerk in de gaten.

Kopje koffie op 27 februari
Op zondag 27 februari van 13.0016.00 uur bent u van harte welkom in 
het Atelier en daarbuiten, voor een kop koffie, een goed gesprek en om 
elkaar weer eens te ontmoeten. Wij zien naar u uit!

Remco en Mirte de Raad

Stormschade langs de Dorpsweg

Op 18 februari raasde storm Eunice over ons 
land. Ook in onze dorpen heeft zij flink 
huisgehouden. Zo was de haan van de 
kerktoren in Garmerwolde gewaaid; Ruud 
Delissen vond hem de volgende ochtend op 
het pad naar de toren. 
(foto Ruud Delissen)

Nog opvallender was de eeuwenoude beuk in 
de tuin van huisarts Van Beukering die 
omgewaaid was. Het zat er een keer aan te 
komen: aan de onderzijde zat al jarenlang een 
zwam welke de stam flink had aangetast. Dat 
was op zich niet ongevaarlijk. Om die reden 
had Leo van Beukering al eerder een vergun

ning gevraagd om de monumentale beuk van 
meer dan 170 jaar oud te mogen omzagen, 
maar deze werd niet ingewilligd. Nu heeft de 
natuur zijn eigen weg gevonden. We zullen de 
markante beuk die jarenlang de dorpsentree 
kenmerkte gaan missen. 
(foto Harjo de Poel)

Het op één na laatste concert waarop Stichting Felicitas het publiek 
trakteerde was er een om in te lijsten. Nadat het optreden van Marjolein 
Meijers en haar vaste begeleiders Walter en Onno Kuipers op 28 maart 
2020 en 12 maart 2021 om bekende beperkingen gecanceld moest 
worden, was het op 12 februari jongstleden wel mogelijk om in Trefpunt 
op te treden. Voor een coronaproof uitverkochte zaal verzorgde het trio 
een muzikaal optreden met oude liedjes, nieuw materiaal, ingetogen en 
spetterend gespeeld en gezongen, maar ook enkel instrumentele 
arrangementen gespeeld op een veelvoud aan snaarinstrumenten, een 
accordeon, diverse trekzakken en een traditionele Vlaamse doedelzak. 
Het was voor publiek én voor de artiesten met volle teugen genieten.
In hun dankwoord roemde Marjolein de ontvangst en de aangeboden 
heerlijke maaltijd vooraf (iets wat ze maar zeer zelden hadden meege
maakt). En ze sprak de hoop uit dat er voor Felicitas opvolging op zou 
staan die het organiseren van muzikale optredens in Thesinge voort zou 
zetten.
Daarmee refereerde ze aan het stoppen van de huidige stichting, die op 
3 april haar activiteiten afsluit met een concert in de Kloosterkerk door 
het koor Tous les Oisseaux.

Koos van de Belt

Marjolein Meijers: Driemaal is scheepsrecht

Marjolein kreeg tijdens een van de liedjes met interactie van het 
publiek de voetjes van de vloer 
(foto Koos van de Belt)
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Feestjes en saamhorigheid
Richard Oude Breuil is de nieuwe beheerder. Hij 
is parttime Garmerwolder, zoals hij zelf zegt, 
maar hij heeft sinds 2014 een fulltime relatie met 
Annemieke van de Beek, al jaren een bekend 
gezicht in het dorp. ‘Ik voel me vanaf het begin 
prettig in dit toegankelijke, mooie dorp. Mooi 
buitenaf en toch snel in Stad’, vertelt hij. ‘Ik ben 
een geboren Tukker, maar voel me meer Sak
sisch, doordat ik goed kan aarden in Noordoost
Nederland. Ik heb ook al op diverse plaatsen in 
Groningen, Drenthe en Twente gewoond. Veel 
dorpsgenoten hebben mij vast al eens gezien in 
het dorp of bij een dorpsborrel of een ander feest 
in het dorpshuis. Of gewoon wandelend of hard
lopend met de hond.’ Komende zomer wordt 
Richard fulltime inwoner van Garmerwolde, 
wanneer hij zijn huidige woonplaats Beilen ver
laat. Richard bezoekt niet alleen graag feestjes 
in Garmerwolde, hij maakt er zelf ook een. ‘Er 
staat een trouwerij op het programma…’, aldus 
Richard. Dat klinkt goed uit de mond van de 
nieuwe beheerder die verantwoordelijk is voor 
het beheer van de voorraden.
‘Als inwoner van Garmerwolde wil ik me vrijwillig 
inzetten om nog meer saamhorigheid te krijgen 
in het dorp. Met andere dorpsbewoners hoop ik 
ons mooie dorpshuis tot een actieve ontmoe
tingsplek te maken voor jong en oud, juist nu het 
zo’n geweldig gebouw is geworden; de achter
zijde helemaal vernieuwd en het cafégedeelte 

Nieuwe bestuursleden voor Dorpshuis de Leeuw

Willem refereert nog even aan de oproep tijdens 
de buurtlunch en sluit zich hier volledig bij aan: 
‘Zonder vrijwilligers geen mooi en leuk dorp en 
dorpshuis. Meld je aan! Samen gaan we mooie 
jaren tegemoet.’

Simpelweg leuk
De nieuwe penningmeester ben ik, de schrijver 
van dit voorstelrondje. 
Ik ben Marieke de Groot en woon sinds 1996 in 
Garmerwolde, samen met Albert Jan Klein 
Ikkink en onze twee katten. In het verleden was 
ik actief in de feestweekcommissie, eerst als 
penningmeester en later als voorzitter. Het is 
simpelweg ontzettend leuk om actief te zijn hier 
in Garmerwolde. Er wonen hier zoveel leuke en 
mooie mensen; die leer je kennen als je op enig 
gebied iets in het dorp doet. Ik vind het fijn en 
belangrijk om me in te zetten voor de gemeen
schap waarin ik met heel veel plezier woon. Met 
grote bewondering heb ik gekeken naar wat de 
groep vrijwilligers rond het dorpshuis tot stand 
heeft gebracht de laatste tien jaar. Ik bedoel niet 
alleen de renovatie van het gebouw, maar ook 
de hele vrijwilligersclub er omheen. Daar wil ik 
bij horen en ik heb er zin in! 

Tsja, en dan de vrijwilligersavond. Daar hoort u 
binnenkort meer over. Iedereen is welkom!
 

Marieke de Groot

  Marieke de Groot (selfie) 

   Richard Oude Breuil  
(foto Patrizia Meijer)

  Jan-Willem van Geffen  
(foto George van Geffen) 

De oproep van oud-voorzitter Karin Lugtmeier tijdens de 
buurtlunch op 25 september vorig jaar is niet zonder resul-
taat gebleven. Behalve een A4’tje vol namen van nieuwe 
vrijwilligers, leverde dit drie nieuwe bestuursleden op. 
Sinds begin dit jaar maken Jan-Willem van Geffen, Richard 
Oude Breuil en ondergetekende deel uit van het dorps-
huisbestuur. We moeten nog wel de kneepjes van het vak 
onder de knie zien te krijgen. Ouwe rotten Karin Lugtmeier 
en Henk Vliem zijn nog even aangebleven om ons op weg 
te helpen. Zodra alles goed loopt gooien ze ons voor De 
Leeuw… en dan hopen we samen met die andere ouwe rot 
Ben de Jonge de succesformule, waarover u in de vorige 
G&T las, voort te zetten.

met de gezellige, oude uitstraling.’ Richard roept 
zijn aanstaande dorpsgenoten op zich te mel
den als vrijwilliger. ‘Ik zie je graag op de vrijwil
ligersavond, die moest worden uitgesteld van
wege de coronaregels.’

Nemen en geven
JanWillem van Geffen is de nieuwe voorzitter. 
Hij is getrouwd met Maud Onderstal, samen 
hebben ze vier kinderen en wonen al bijna 25 
jaar aan de L. van der Veenstraat. JanWillem is 
al vele jaren werkzaam als mbodocent bij het 
Drenthe College in Assen. ‘Elke morgen rond 
half zeven stap ik op de motor om naar mijn werk 
te gaan.’ JanWillem: ‘Garmerwolde is echt een 
mooi dorp. Al onze kinderen zijn hier geboren en 
getogen. Je krijgt veel van zo’n dorp en soms 
moet je ook geven, dat hoort nou eenmaal bij het 
dorpsleven.’ Dit idee motiveert JanWillem om 
het voorzitterschap op zich te nemen. ‘Samen 
met elkaar maak je een dorp; hier zijn veel ver
enigingen op sport en cultureel gebied. Karin 
en consorten hebben een puike opdracht vol
tooid en daardoor heeft Garmerwolde het mooi
ste dorpshuis in de verre omgeving. Daar mogen 
we echt trots op zijn.’ 
Als nieuwe voorzitter van dat mooie dorpshuis 
ligt er voor JanWillem een nieuwe uitdaging. ‘Ik 
wil de verenigingen en de vrijwilligers meer met 
elkaar verbinden. Het dorpshuis en de facilitei
ten daarvan staan tot ieders beschikking.’ Jan

Voortgang versterking OBS Garmerwolde
In de muren tussen de lokalen zijn gaten voor deuren gemaakt. 
De deuren naar de gang zijn verwijderd; hier komen bredere deuren met 
glas ernaast. Het versterken en vervangen van de platte daken is klaar. 
De afgelopen week is het laatste dakleer erop gebrand: mooi waterdicht.
In de lokalen zijn verstevigingsbalken tussen de zolderbalken aange
bracht en bouten door de muur en zoldermuurbalken gedraaid. Bij dit 
werk vonden de timmerlieden van Brands (mijn dank hiervoor) een prop 
krantenpapier van maar liefst 132 jaar oud! Dit ging onder andere over 
‘De gewone Jaarlijksche Verhuring van Hooilanden te Kolham en 
Scharmer, gelegen tusschen en over beide Æ’s, te zamen ter grootte 
van 172 hectare, in het Hoogehuis te Slochteren op zaterdag 1 maart 
1890’. 
Bij het strippen van de gang zijn bogen uit het verre verleden tevoor
schijn gekomen. De zolderplanken hebben een mooie oude groene 
kleur.

Tekst en foto Sieb-Klaas Iwema

Het krantenknipsel uit 1890
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Voor Christelijke Basisschool De Til in Thesinge 
zijn versterkingsmaatregelen nodig. Samen met 
het uitvoeren van deze maatregelen wordt een 
toekomstpakket voor de school uitgevoerd. 
Om deze werkzaamheden uit te voeren was 
 Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in 2021 
in gesprek met een aannemer. In december 
werd helaas duidelijk dat het niet gelukt is om 
met deze aannemer tot overeenstemming te 
komen. Daarom is NCG in december 2021 
gestart met het zoeken naar een andere aan
nemer.

Voor de deuren van de al een jaar 
lang gesloten basisschool De Til 
heeft Paul Witkamp de petitie 
overhandigd aan wethouder 
Onderwijshuisvesting Carine 
Bloemhoff. 
De grote vraag is wanneer de 
schooldeuren weer geopend 
kunnen worden. 
(foto Koos van de Belt)

Aannemer voor versterking CBS De Til
Inmiddels heeft NCG een aannemer gekozen 
om de opdracht voor de basisschool uit te voe
ren. Op dit moment wordt gewerkt aan de defi
nitieve planning en de aannemingsovereen
komst. Als deze overeenkomst is getekend, 
gaat de aannemer direct aan de slag. NCG én 
de aannemer verwachten dat de kinderen vanaf 
het schooljaar 20222023 weer in een veilige en 
gerenoveerde school in Thesinge naar school 
kunnen.
Na voorbereidingen kunt u binnenkort bouw
werkzaamheden verwachten. Zijn de werkzaam

heden gestart? Dan stuurt NCG een nieuws brief 
naar alle inwoners van Thesinge. In deze 
nieuwsbrief staat informatie over wat u van het 
verdere verloop van de werkzaamheden kunt 
verwachten en hoe u op de hoogte gehouden 
wordt. Verwacht wordt dat deze nieuwsbrief half 
maart verspreid wordt.

Douwe Akkerveeken
programmamanager Scholenprogramma 

van NCG 

Het voetbalseizoen wordt weer her
vat! Eindelijk mogen onze teams na 
zoveel maanden gelukkig de com

petitie weer herstarten. Helaas hebben wij voor
alsnog nog wel te maken met veel uitval van 
spelers ten gevolge van corona, maar met het 
voorjaar in zicht zal dit snel verbeteren is de 
 verwachting.

Zoals u hebt kunnen lezen op onze website 
 hebben de Oldstars van FC Groningen ons 
prachtige sportpark ontdekt. Gedurende de 
 periode dat er veel werkzaamheden aan de ring
weg plaatsvinden, zullen zij op de donderdag
middagen trainen bij vv GEO. Uiteraard zijn wij 
blij en trots dat een aantal leden van onze 
 walking footballspelers de FC zover heeft kun
nen krijgen. 

De prcommissie zal in maart 2022 een actie
plan aan het bestuur presenteren, waarna wij 
een aantal activiteiten zullen ontplooien voor het 
voortbestaan van onze prachtige club. Een eer
ste activiteit is dat de vereniging een kennis

GEO thuis
making organiseert op zaterdag(middag) 9 april 
voor de jeugd (vanaf 4 jaar tot een jaar of 7). 
Afhankelijk van de animo is het voornemen  
om te gaan starten met kaboutervoetbal. Zo 
kunnen kinderen op een laagdrempelige wijze 
kennis maken met voetbal en sporten in groeps

verband. Nadere berichtgeving hierover volgt 
nog, maar noteert u deze datum alvast in uw 
agenda! Wij hopen u snel weer te mogen zien 
op ons sportpark.

Bestuur vv GEO
‘een club met ballen’

Spelmoment tijdens de training. Net als bij de jeugd spelen de oldies het liefst een partijtje. 
(foto Koos van de Belt)
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In de loods aan Lageweg 24a in Thesinge 
is sinds juli vorig jaar het bedrijf Blaauw 
Dienstverlening gevestigd. De eigenaar van 
de bv is Sebastiaan Blaauw, een geboren en 
getogen Thesinger. Voor het bedrijf noemt 
hij zich Bas. Hij groeide op aan de G.N. 
Schutterlaan. De loods is aan de Lageweg 
geplaatst door Joop Blaauw, de vader van 
Sebastiaan, die in mei 2015 is overleden. Zijn 
vader had er zijn schapen onder dak en nu 
staan er een vrachtwagentje, een oldtimer-
camper die gerenoveerd moet worden, een 
bootje, een caravan, een camper in winter-
stalling en allerlei materialen die nodig zijn 
voor het bedrijf dat bij de Kamer van Koop-
handel ingeschreven staat als ‘Hovenier en 
Grondverzet’. Sebastiaan lacht: ‘Je moet bij 
de KvK aangeven wat je werkzaamheden zijn 
en dit kwam er het dichtst bij in de buurt.’

Van vele markten thuis
Na de basisschool in Thesinge deed Sebastiaan 
een technische opleiding en werd automonteur. 
Hier wilde hij niet zijn beroep van maken en hij 
besloot om de vierjarige opleiding aan de Zee
vaartschool te volgen, waarna hij elf jaar op de 
grote vaart werkte als hoofdwerktuigkundige. 
Aan boord leerde hij heel veel op technisch 
gebied. In dit werk was hij acht weken aan boord 
en acht weken thuis. In die acht weken thuis kon 
hij doen wat hij wilde. Hij verbouwde zijn woning, 
knutselde aan auto’s en had altijd wel van alles 
om handen. 
Het maken van grote reizen was heel avontuur
lijk, maar na elf jaar op de grote vaart was hij toe 
aan wat meer werken aan de wal. In de haven 
van Rotterdam werkte hij twee jaar bij het loods
wezen als machinist. Het loodswezen zorgt 
ervoor dat grote zeeschepen de haven zo veilig 
en efficiënt mogelijk in en uit varen. ‘Voor dit 
werk moest ik twee weken op en twee weken af. 
In de weken in Rotterdam had ik wisselende 
diensten verdeeld over dag en nacht. Ik logeerde 
in een appartement of in een hotel en kwam niks 
te kort. Sinds ik in juli vorig jaar ben gestopt met 
dit werk ben ik flink afgevallen. Wij kregen bij de 
laatste werkgever luxe maaltijden voorgescho

teld en het ontbrak ons aan niets. Toch begon 
het werk voor mij wat saai te worden. Mijn plan
nen om een eigen bedrijf te beginnen kregen 
steeds meer vorm.’

Eigen onderneming
Om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan 
heeft hij zijn zaken geregeld met een financieel 
deskundige. ‘Je hebt veel te leren over het voe
ren van de boekhouding, verzekeringen, inschrij
ven bij de KvK, de belasting, bedrijfskleding 
enzovoort.’ De meest uiteenlopende klussen 
pakt Sebastiaan aan. Hij behaalde certificaten 
om grote bomen te mogen vellen. Hier heeft hij 
het benodigde materiaal voor om veilig te kun
nen werken. Snoeien, kappen en hakselen van 
het hout en snoeiafval en het afvoeren ervan 
hoort er allemaal bij. Hij heeft zijn vrachtwagen
rijbewijs gehaald zodat hij met de eigen vracht
wagen alles kan wegwerken. Binnenkort schaft 
hij een bestelbus aan die een zware aanhanger 
kan trekken. Op deze bus komt reclame voor het 
bedrijf te staan. Sebastiaan werkt heel netjes. 
Dit is te zien in zijn kantoor midden in de loods. 
Alle materialen zijn keurig in gemerkte bakken 
opgeruimd.

De bouw
Ook in de bouw heeft hij de nodige ervaring met 
renovatiewerk. Hij neemt allerlei onderhouds
klussen aan: isoleringswerk, de verbouwing van 
badkamers en keukens en klussen op het 
gebied van elektronica. Ook onderhoud en repa
ratie van auto’s en laswerk doet hij graag. Geva
rieerd werk is voor Sebastiaan een vereiste. 
Daar hoeft hij nu niet over in te zitten. De aan
vragen komen dagelijks binnen. ‘Op dit moment 
ben ik bezig met het bouwen van een blokhut in 
een tuin met een sauna erin. Ik heb er wel studie 
op gedaan om het zo handig mogelijk te maken. 
Maar dat is dan ook weer de uitdaging. Ik hou 
ervan om nieuwe dingen uit te proberen.’ 
Lachend: ‘Nu ben ik directeur en grootaandeel
houder van mijn eigen bv. Met de mogelijkheid 
om, als het me tegenvalt, weer te gaan varen of 
vrachtwagenchauffeur te worden. In beide bran
ches is grote vraag naar personeel maar ik heb 
er nu geen tijd voor! Bovendien is het prachtig 
om weer terug te zijn in Thesinge.’

Truus Top-Hettinga

Sebastiaan Blaauw heeft de stap gemaakt naar zelfstandig ondernemer (foto Koos van de Belt)

Blaauw dienstverlening
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Wethouder Carine Bloemhoff is in het kader van 
de Nationale Voorleesdagen, die plaatsvonden 
van 26 januari tot en met 5 februari, op de tijde
lijke basisschool De Til geweest om voor te 
lezen aan de onderbouw en de middenbouw. 
Voor de onderbouw had ze het lievelingspren
tenboek van haar eigen kinderen meegenomen. 
Lezen is belangrijk en voorlezen is daar een 
belangrijk onderdeel van. 
Niet alleen jonge kinderen, maar ook oudere 
kinderen vinden voor lezen, en voorgelezen wor
den heel erg leuk. Zo bleek wel uit de reacties 
van de kinderen van De Til. In de klas wordt 
dagelijks voorgelezen en nadat het prentenboek 
uit was, konden de  kinderen de wethouder nog 
overhalen om een paar bladzijden te lezen uit 
het voorleesboek van de groep, dat door ieder
een als ‘lievelingsboek’ werd bestempeld. Na 
het lezen werd nog even nagepraat.

Paulina van Bostelen
Schooldirecteur CBS De Til

Wethouder leest voor op CBS De Til

Een jaar fotograferen in Thesinge gaat je 
niet in de koude kleren zitten. Wekelijks er-
opuit om een dorpsmoment vast te leggen 
klinkt makkelijk en haalbaar, maar de prak-
tijk is weerbarstig. Zon en warmte stimuleren 
enorm om er met de camera op uit te trekken, 
maar bij regen en kou is binnen blijven toch 
vaak een stuk aantrekkelijker. Keuzestress, 
want het zijn juist de barre weersomstandig-
heden die zich zo mooi laten fotograferen.

Een creatief proces
Zelf fotografeerde ik het afgelopen jaar ‘doorkijk
jes’. Op het oog een makkelijk thema. Iedere 
Thesinger kent immers wel een paar plekken 
waar je mooi kan doorkijken naar, eh, ja, naar 
wat eigenlijk? Een fraai weiland, een mooi 
object, het huis van de schuinachterburen, een 
prachtige tuin of een oud schuurtje. Maar dan 
komt de moeilijkheid. Je hebt er tenslotte 52 
nodig. En na acht mooie dorpsdoorkijkjes is het 
wel klaar. Zo groot is Thesinge nou ook weer 
niet.
En het wordt al gauw privé. Want het is reuze
leuk om een gat in de heg te vinden waardoor je 
het rommeldeel van een tuin kan vastleggen, 
maar leuk is dat niet voor de eigenaren. Als ze 
het van tevoren hadden geweten hadden ze hun 
tuin natuurlijk netjes op orde gebracht. Niet doen 
dus. En dan probleem nummer twee. Er zijn wel
iswaar doorkijkplekken genoeg, maar wáár je 
naar kijkt moet ook interessant zijn. En de prak
tijk leert dat dat lang niet altijd het geval is. Ster
ker nog: vaak is het ronduit saai. Tenzij er onver
wacht actie is. Schapen in de wei, een fietser die 
het beeld binnenfietst.
Zo leer je creatief fotograferen. Het oog voort
durend gespitst op toevallige doorkijkjes, door
kijkjes vanuit lage of juist hoge standpunten, 
doorkijkjes die eigenlijk geen doorkijkjes zijn, 
maar het tijdelijk worden als het voorjaar los
barst en de natuur ontspruit. Wat altijd helpt: tips 
van medefotografen die op plekken wonen waar 
ik sporadisch kom of die dingen zien die ik heb 
gemist. 

Thesinge in Beeld: een doorkijkje
Het eindresultaat
Voor m’n medefotografen is het niet heel anders. 
Zelfs het makkelijkste thema wordt vroeger of 
later een pittige opdracht. De honden achter de 
ramen, de fraaie dorpse details, de lokale 
schoonheid van de vier seizoenen, de aanpas
singen, improvisaties en vreugdemomenten van 
een jaar met corona, de beesten in het dorp, 
gezellige koffie en theedrinkerijen – thuis of 
 tijdens vergaderingen en bijeenkomsten, de 
reflecties en spiegelingen, de soepele vormen 
van Thesinge op rolletjes, ja zelfs het vaste zicht 
op de Kloosterkerk: het zijn series die tot naden
ken stemmen en dwingen tot afspraken maken 
en plannen. 
Als het fotograferen dan eindelijk is afgerond, 
begint de belangrijkste klus. Want je fotografeert 
niet voor jezelf. Hoe zorg je ervoor dat het hele 
dorp kennis kan nemen van al die foto’s die 
gezamenlijk zo’n mooi beeld geven van wat er 

gedurende het afgelopen jaar in Thesinge te zien 
viel? Op de openingsavond 25 maart, en op 26 
en 27 maart zijn ze te bewonderen op de afslui
tende expositie. Locaties: in ieder geval Trefpunt 
en de Kloosterkerk. Wellicht dat er nog een 
derde locatie bij komt. Voor info en openingstij
den: check de brievenbus en thesinge.com.
De twee eerdere edities van Thesinge in Beeld 
vormden de ideale blauwdruk. Ook dit jaar is er 
weer een quiz die je langs de verschillende loca
ties voert met vragen waarvan je de antwoorden 
op de tentoongestelde foto’s kan vinden. Ook dit 
jaar is er weer een setje ansichtkaarten te koop 
met de favoriete foto’s van de fotografen zelf. En 
ook dit jaar is er weer een afsluitende veiling 
waar je kan bieden op de foto’s die je dolgraag 
thuis wilt hebben hangen. Het wordt weer een 
fantastisch weekend.

Ton Ensing / Thesinge in Beeld #3

De wethouder leest voor in de onderbouw. 
Faye, Donovan en Tara zitten dichtbij om mee 
te kunnen kijken naar de mooie platen. 
(foto Paulina van Bostelen)

Een van de 52 doorkijkjes die Ton afgelopen jaar vastlegde (foto Ton Ensing)
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Ondanks de warme klanken van TheSingers 
hebben de koorleden het niet warm in de 
Kloosterkerk in Thesinge. De onlangs - ter 
vervanging van de oude kachel - geplaatste 
Vroling 35 zorgt niet voor een behaaglijke 
temperatuur. Hopelijk is de oplossing voor 
dit warmteprobleem inmiddels gevonden. 

De mooie Vroling krijgt het niet warm
In het gangpad van de kloosterkerk stond altijd 
een prachtige ronde zwarte gaskachel te ron
ken, van het merk Vroling. Die kon de kerk prima 
verwarmen en in de pauze van diverse activitei
ten verwarmden de mensen zich bij winterdag in 
het gangpad rond de kachel en de pijp.
Een paar jaar geleden werd deze verwarming 
door Energiewacht afgekeurd en moesten we 
op zoek naar een nieuwe kachel. Deze vonden 
we in Friesland. Een grijs exemplaar dat ook 
prima voldeed. Tot dik een jaar geleden ook 
deze kachel werd afgekeurd. En weer vonden 
we eenzelfde exemplaar, nu in Amsterdam. Hij 
was iets kleiner, maar zou dezelfde capaciteit 
hebben. Dat lijkt echter niet het geval, want het 
blijft koud in de kerk. Zelfs na drie dagen branden 
op de hoogste stand, met een verbruik 100 m3 
gas, werd het in de kerk niet warmer dan veer
tien graden. En ja, dan moet je wel een jas aan 
wil je het een beetje comfortabel hebben tijdens 
de zangrepetitie.

Wat te doen?
We vonden een groter exemplaar in Usquert. 
Zou dat een oplossing zijn? Hoe denkt de Stich
ting Oude Groninger Kerken (SOGK) hierover? 
Nader overleg met de stichting volgde en daarin 
werd besloten dat we nu toch echt afscheid 
moeten gaan nemen van de geliefde ‘Vroling
familie’. De kans is immers groot dat een ver
vangend exemplaar weer wordt afgekeurd en 
dan zijn we weer terug bij af. We kregen het 
voorstel eens in andere kerken te kijken die met 
dezelfde warmteproblemen kampten en die het 
door middel van nieuwe gaskachels hadden 

Zingen in een koude kerk

opgelost. In Godlinze bijvoorbeeld. Daar stond 
eerst een Vroling kachel, die… uit de school van 
Thesinge kwam! Toen die werd afgekeurd hebben 
ze twee nieuwe gaskachels in de kerk geplaatst. 
Dat gebeurde ook in Niebert en Vis vliet. Ter ver
vanging werden dus steeds twee kachels 
geplaatst, simpelweg omdat een moderne grote 
gaskachel een veel lagere capaciteit heeft dan 
een oude Vroling gaskachel. Kachels met zo’n 
capaciteit worden nergens meer gemaakt. 

Nieuwe kachels in het gangpad
De oplossing ter vervanging van de oude Vroling 
waar de andere kerken voor gekozen hebben 
gaat in Thesinge ook gebeuren. In het gangpad 
komen twee moderne gaskachels te staan; één 
ongeveer op dezelfde plek als de huidige kachel 
en een tweede in het gangpad wat meer naar de 

deur toe. We hopen natuurlijk dat twee kachels 
voldoende zijn. Mocht het toch nog te koud blij
ven, dan gaan we verder kijken. Gedacht wordt 
aan eventuele elektrische bijverwarming richting 
het podium. Maar zover is het nog niet, eerst maar 
eens kijken of de nieuwe kachels het redden. 
We nemen met pijn in het hart afscheid van die 
prachtige ronde kachel in de kerk. Hoe dat 
straks moet als we met z’n allen van het gas af 
moeten? Met die vraag is de stichting al wel 
voorzichtig bezig, maar opgelost is dat probleem 
nog lang niet. Laten we hopen dat TheSingers 
straks weer ‘jasloos’ kunnen zingen in de kerk, 
dan zijn we alweer een stuk verder.

Namens de plaatselijke commissie 
van de SOGK Thesinge, 

Pluc Plaatsman

TheSingers moeten zich op de maandagavonden warm kleden om enigszins behaaglijk te 
kunnen zingen. Of zijn zij wellicht kachel? (foto Koos van de Belt)

Heina en Janine 
hebben er weer zin in
Vrijdag 4 februari opende Trefpunt in Thesinge 
zijn deuren weer voor het maandelijkse 
‘borreluurtje met frituur’. Voor de vrijwillige 
schenkers en bakkers Kees en Heina van 
Zanten, Arjan Leijssenaar en Janine de Lange 
een verademing om de dorpelingen weer te 
mogen ontvangen en bedienen. 
Dat konden ze deze eerste keer vrij ontspan
nen doen. Zo’n twaalf porties frites met een 
kroket, frikandel (speciaal) of hamburger 
werden er genuttigd. Met circa twee keer 
zoveel andere consumpties erbij konden de 
eerste verdiensten na lange tijd worden 
bijgeschreven.

Tekst en foto Koos van de Belt
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Vanaf half december wonen Henri en Olga 
Hardieck, samen met hun dochters Marloes 
en Karlijn in de woning aan Lageweg 8-10 
net buiten Garmerwolde. Dit huis was door 
de vorige bewoners recentelijk nog samen-
gevoegd tot één woning en fors opgeknapt. 
De familie Hardieck kwam dus terecht in een 
huis waar hooguit nog wat aangepast moest 
worden naar eigen smaak. Wel hebben ze, 
het was immers oorspronkelijk een dubbele 
woning, een van de keukens eruit gehaald 
en er een knappe slaapkamer van gemaakt.

Weloverwogen keuze
Het gezin Hardieck komt uit Ruischerwaard, 
waar ze vijftien jaar hebben gewoond. De laat
ste jaren waren ze zich al aan het oriënteren op 
een woning in Garmerwolde. Ze hebben in de 
G&T al eens een oproepje laten plaatsen, 
gericht aan huizenbezitters in het dorp om toch 
vooral aan hen te denken bij een eventuele ver
koop. Dat heeft toen niets opgeleverd, maar hun 

Nieuwe bewoners Garmerwolde
vasthoudendheid om hier toch vroeg of laat 
terecht te komen heeft uiteindelijk wel resultaat 
gehad. Ze waren voornamelijk op Garmerwolde 
gericht, omdat Henri, aangemoedigd door team
genoot Michel, sinds enige jaren bij vv GEO in 
het derde team speelt. Ook zijn ze al eens door 
hun kennissen in het dorp meegenomen naar de 
dorpsborrel in Dorpshuis de Leeuw. GEO, het 
dorpsleven en de gemoedelijkheid speelden 
een belangrijke rol in de keuze voor Garmer
wolde. Bovendien betekende een verhuizing 
van Ruischerwaard naar Garmerwolde dat de 
dochters naar hun beider scholen konden  
blijven gaan en zowel Henri als Olga niet veel 
verder van hun werk kwamen te wonen.

Werk, sport en huisdieren
Olga is sinds bijna vijf jaar werkzaam in het 
Ommelander Ziekenhuis. Zij heeft in 2017 het 
sociaal juridische werk verlaten en is na een 
flinke omscholing als operatieassistent in het 
OZG terecht gekomen. Ze werkt daar 28 uur in 

de week, heeft wisselende diensten, en ze is 
tevreden met deze overstap. Naast het werk 
mag ze graag lezen, hardlopen en fraaie taarten 
bakken. 
Henri is veertig uur in de week medewerker 
gebouwbeheer in de Linnaeusborg van de Rijks
universiteit Groningen (RuG) op het Zernike
terrein. Hij is daar tevens bhv’er en lid van de 
interne brandweerploeg. In de Linnaeusborg 
bevindt zich het Centrum voor Levensweten
schappen van de RuG. Het bijzondere gebouw 
is vernoemd naar de Zweedse arts, plantkun
dige, zoöloog en geoloog Carl Linnaeus. Sinds 
de aanschaf van een elektrische fiets legt Henri 
zijn tien kilometer woonwerkverkeer bij voor
keur fietsend af. Hij heeft ook diverse collega’s 
in het dorp wonen. Eens in de zes weken heeft 
hij storingsdienst, en moet hij ook in het week
end standby staan. Dat moet dan goed worden 
afgestemd met de onregelmatige diensten van 
Olga en –niet onbelangrijk– met zijn wedstrijd
schema bij GEO. Henri is ook jeugdbestuurslid 
bij de korfbalvereniging van zijn dochters. Zij 
spelen bij Rondom d’Olle Grieze (ROG), waar 
hij ook regelmatig langs de kant staat aan te 
moedigen. Marloes is 12 jaar, speelt bij de C’tjes 
van ROG, en mag ook graag paardrijden. Zij 
gaat naar de brugklas van het Gomarus College 
in Selwerd. Karlijn is 10 jaar en speelt korfbal bij 
de D’tjes. Zij gaat naar groep 7 van het Kompas 
in Lewenborg. Ze hebben in Garmerwolde al 
vrienden gemaakt en zitten in dezelfde klassen 
als de kinderen van onze G&Tfotograaf  Patrizia. 
Dan zijn er nog  last but not least  cavia Justin 
en jachthond Bobbi, een jonge ruwharige grif
fon, die nieuwe gezichten enthousiast begroet, 
en ook blij is met de nieuwverworven ruimte in 
en rondom het huis. 

Simone Tjakkes

Marloes, Olga, Karlijn en Henri samen met 
hond Bobbi (foto Patrizia Meijer)

Kroonkurkenactie
Geachte bewoners van Garmerwolde, Thesinge en omstreken,

Wisten jullie dat door het landelijk inzamelen van kroonkurken en de 
blikken deksels van jam en conservenpotten enzovoort al € 100.000, is 
overgemaakt naar het Diabetes Fonds voor onderzoek? Daar hebben al 
velen van jullie aan bijgedragen, waarvoor onze hartelijke dank. 
In 2014 is de vader van een meisje met diabetes vrijwillig met deze actie 
begonnen en nu zijn er landelijk zeventig inleverpunten ontstaan. De 
doppen worden verkocht aan een onttinningsfabriek in Leeuwarden en 
de opbrengst hiervan gaat naar het Diabetes Fonds. 11 februari 
jongst leden hebben we weer zo’n vijftig kilo ijzeren doppen afgeleverd.
Ook de plasticdoppen van melk en yoghurtpakken, tandpastatubes en 
deksels van pindakaaspotten kunnen jullie, graag schoon, bij ons in
 leveren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan Stichting Hulphonden.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Abel en Martha Menger
Meester Rijkensstraat 1, Garmerwolde

Toneelvereniging 
Wie Wil Kan …
… Wilde wel maar Kon drie seizoenen niet! 

In 2020 ging het land op slot net voor onze uitvoeringsdata. Het podium 
en wij waren er bijna klaar voor. 
Bij aanvang van het toneelseizoen ‘21/‘22 leek het er even op dat naast 
ons Willen ook het Kunnen weer mogelijk was. Maar ook toen bleven er 
te veel onzekerheden om ons op een toneelstuk te kunnen storten. 
We namen ons voor dat als de maatregelen het in maart 2022 toe 
zouden staan, we dan wel geen toneelstuk zouden brengen, maar dat 
we als toneelvereniging wel graag een gezellige avond voor het dorp 
wilden organiseren.
Houd daarom uw brievenbus in de gaten de komende weken want 
Wie Wil Kan organiseert een gezellig avondje uit in eigen dorp op vrijdag 
11 maart!

Namens WWK, Anita van der Veen



10

VAATSTRA

 

 



11

Sinds half mei 2021 wonen Joël Berkhuizen, 
Mariël van Erp en hun zoon Yaro (7 jaar) en 
dochter Lana (5 jaar) aan de Molenweg in 
Thesinge. Met tussenpozen, want tijdens de 
ingrijpende verbouwingen van de beneden-
verdieping woonden ze af en toe een weekje 
bij hun ouders.

Joël en Mariël woonden met hun kinderen in de 
Hunze in Groningen. Zij kenden Thesinge al, 
want hun oom en tante Arnold en Wiesje wonen 
aan de G.N. Schutterlaan. Toen ze een keer 
door Thesinge reden langs het huis aan de 
Molenweg zei hun zoon Yaro: ‘Hier gaan we 
later wonen.’ En toen het huis te koop kwam 
konden ze het niet laten het huis te gaan bezich
tigen. Joël en Mariël vonden het altijd al een 
bijzonder huis, maar dat achter het huis aan de 
Molenweg een enorme tuin lag met een prachtig 
uitzicht was voor hen een welkome verrassing. 
In de Hunze hadden ze voor stadse begrippen 
al een redelijke tuin met een stadsmoestuin. 
Ook in de nieuwe tuin willen ze een moestuin 
aanleggen. Yaro vertelt dat hij aardbeien in de 
tuin wil laten groeien en aardappelen.
De koop van een oud huis vonden ze best 
 spannend. ‘Durven we dat wel aan?’ Toch 
voelde het meteen goed en na de verbouwing 
van de benedenverdieping met ook nog een uit
bouw kunnen ze nu heerlijk wonen. Er zijn nog 
plannen voor een nieuw toilet, badkamer en een 
keukeneiland, maar dat komt later.

Warm welkom
Het wonen in Thesinge voelt als een warm 
 welkom. Tijdens de verbouwing werden Joël, 
Mariël en de kinderen wel uitgenodigd om te 
komen eten. Maar door corona kwam daar niet 
echt iets van. Lana heeft al contact met de buurt
kinderen. Voorlopig zit zij nog in groep 2 in de 
stad op school. Yaro gaat naar het speciaal 
onderwijs. Het zijn echte buitenkinderen. Ze zijn 
ook muzikaal en creatief. Yaro kan zelfs, welis

Nieuwe bewoners Thesinge

waar onder begeleiding, al een complete maal
tijd koken. 
Dat koken heeft hij niet van een vreemde. Joël 
is chefkok in een restaurant in Giethoorn. Hij 
reist vier dagen in de week en in het hoog
seizoen zelfs vijf dagen op en neer. Ook al 
komen er veel Chinezen en Pakistanen naar 
Giethoorn, vertelt hij, toch willen de meeste van 
hen een gewone Hollandse maaltijd. Maar het 
moet wel vlot, want de toeristen willen weer snel 
door. Het is stressvol werk dus je moet innerlijk 
wel een soort rust hebben. Het werk als chefkok 
is echt zijn hobby, vertelt Joël. 
Ook Mariël ervaart haar werk als hobby. Zij is 
creatief therapeut in het Martini Ziekenhuis. Dat 
de kinderen zo creatief zijn, is dus niet zo 
vreemd. Dat hebben ze vast van hun moeder. 
Mariël observeert en behandelt patiënten die in 

het ziekenhuis zijn opgenomen. Zij werkt daarbij 
methodisch en ervaringsgericht door middel  
van schilderen, tekenen, klei, mindfulness en 
muziek. Het gaat vaak om patiënten die met taal 
niet begrijpen wat er is gebeurd of wat er staat 
te gebeuren tijdens een opname en de impact 
op het vervolg na opname. Je kunt daarbij den
ken aan patiënten met een hersenbloeding, 
dementie, of bijvoorbeeld een verstandelijke 
beperking of psychiatrische aandoening. Het is 
dankbaar werk, vindt ze. 
Joël en Mariël zitten vol plannen om verder te 
klussen, dingen op te knappen en de tuin aan 
te leggen. Maar na alle verbouwingen is het 
eerst tijd om samen te genieten van het nieuwe 
huis.

Irene Plaatsman

Toen Yaro hoorde dat hij op de foto zou komen pakte hij snel zijn tablet om zelf ook foto’s te 
maken (foto Koos van de Belt)

Wist u dat …
•  Astrid de Leeuw op donderdagavond en vrijdagochtend yogales geeft 

in Thesinge?
•  het hier om een rustige, meditatieve vorm van yoga gaat?
•  er zo veel vraag is dat Astrid besloten heeft nog een extra groep te 

beginnen?
•  ze op donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur een kennismakings

cursus gaat organiseren?
•  dit vijf lessen voor beginners zijn?
•  u zich op kunt geven via 06 14 491 281?

•  Garmerwolde centraal stond in de afgelopen editie van ‘Het Dorp’, 
een artikelenserie die Groninger Dorpen maakt in samenwerking 
met het tijdschrift BLAD? 

•  zij hiervoor Jos Mocking en Henk Vliem hebben geïnterviewd over 
hun dorp?

•  dit een zeer leuk artikel opleverde met een treffende kenschetsing van 
Garmerwolde?

•  het hele verhaal te lezen is op www.groningerdorpen.nl/nieuws/
hetdorpgarmerwolde?

•  er 12 maart weer Dorpshuis Sessies is in Dorpshuis de Leeuw?
•  er drie bands gaan optreden, maar welke dat precies zijn op het 

moment van schrijven nog een beetje een verrassing is?
•  zoals altijd zowel Garmerwolders, Thesingers, als ‘omstrekers’ 

welkom zijn?

Klusdag Garmerwolde
Op zaterdag 12 maart is er weer een klusdag in Garmerwolde, in 
combinatie met NLdoet en vooruitlopend op de landelijke opschoondag. 
We beginnen om 9.00 uur in Dorpshuis de Leeuw met een kopje koffie 
of thee en daarna kan er op diverse locaties geklust worden, doorgaans 
tot begin van de middag. En wellicht is er dit jaar weer de mogelijkheid 
van een lekkere lunch na die tijd. 
Het is het leukst wanneer er veel mensen meedoen. 
Wil je informatie of je opgeven? Mail dan naar simone@tjakkes.net.

Simone Tjakkes
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Na de Reductie van Groningen in 1594 
 gingen alle katholieke kerken, kloosters en 
hun bezittingen over in staatse handen. Ook 
het klooster Germania in Thesinge moest 
sluiten. In 1581 hadden staatse troepen het 
klooster al geplunderd, waarbij veel vee en 
inventaris werd buitgemaakt. Later werd het 
door de Spaanse troepen vrijwel geruïneerd. 
Ten behoeve van een artilleriehuis in de Stad 
(het Kruithuis) werden de kloostergebouwen 
op last van de Provinciale Staten in 1629 
goeddeels afgebroken. De kloosterkerk bleef 
gespaard tot 1786, toen zij, op het koor na, 
hetzelfde lot onderging.

Schop
De laatste Thesinger abt, de kleurrijke Gerard 
Ahues, bleef nog een tijd in functie, hoewel hem 
dat door de autoriteiten steeds moeilijker werd 
gemaakt. Er staat zelfs geschreven dat stadhou
der Caspar de Robles (bijgenaamd ‘Van Billy’) 
ooit in zo’n felle woedebui is ontstoken dat hij 
Ahues, onder andere vanwege het verkopen 
van wijwater, ‘een schop onder de kont’ heeft 
gegeven.

‘In grote vereenzaming’
In 1602 zouden de laatste kloosterlingen The
singe moeten verlaten, wat betekent dat er tot 
dan toe nog ‘paussche missen ende andere 
diensten werden geërxerceert’. De benedictijn 
Damen schrijft: ‘In Thesinge woonden in 1627 
nog conventualen samen. Naar analogie van 
wat wij van andere kloosters weten bestaat het 
vermoeden dat er in de eerste decennia van de 
zeventiende eeuw kloosterlingen zijn geweest, 
in steeds kleiner getal, van steeds hogere leef
tijd en wellicht in steeds grotere vereenzaming.’ 
Uiteindelijk verlieten de laatsten eind mei 1627 
het klooster.
Na het vertrek van de kloosterlingen bleef een 
aantal lekenbroeders, die de kloostergronden 
hadden bewerkt, in deze streken achter. Het ligt 
voor de hand dat die arbeiders, gebruik makend 
van het puin van de kloosterruïne, hier hun 
woningen optrokken en zo de basis vormden 
voor het latere dorp Thesinge. In een aantal hui
zen zijn nog zichtbaar kloostermoppen verwerkt 
en de pastorie aan de Kapelstraat rust waar
schijnlijk deels op de fundamenten van het abts
huis.

F. de Witt, kaartenmaker
In 1680 publiceerde de Amsterdamse kaarten
maker Frederick de Witt een kaart van Gronin

Thesinge op de kaart
Een stukje geschiedenis over klooster Germania 

gen en de Ommelanden getiteld: ‘Corectissima 
nec non novissima dominii et provinciae 
Groningae et Omlandiae tabula’. Hierop tref je 
Thesinge aan zo’n vijftig jaar na de hierboven 
beschreven situatie. 
Als je inzoomt op deze kaart, zie je dat bij het 
huidige Thesinge slechts een molen, enkele 
huisjes en drie grote gebouwen zijn ingetekend: 
‘Tezinga Clooster’ (dat toen al verwoest was), 
‘Tackenborg’ en ‘Geestelycke Maegden’. Dat 
laatste is de kapel met grond op Steerwolde die 
de begijnen van het Olde Convent in de Stad 
pachtten van de Thesinger abdij. In 1964 wer
den de resten van die kapel ontdekt bij graaf
werkzaamheden op het land van Bobby van der 
Veen. De sarcofaagdeksels die enkele graven 
van nonnen afdekten, zijn nu te bezichtigen in 
het baarhuisje naast de Kloosterkerk (‘het klein
ste museum van Nederland’).

Boekjes
Voor de geïnteresseerde lezer/wandelaar 
liggen achter in de Kloosterkerk over deze 
onderwerpen drie bijzonder interessante 
boekjes klaar:
Thesinge Historische Wandeling à € 1,00
Thesinge Wandeling Klunder/Steerwolde  

à € 1,00
Thesinge Schrijven in Kloosters à € 2,00

Ton Heuvelmans
Bronnen:
G.N. Schutter, Kloosters in Stad en Lande, 

Groningen 1965
J. Braaksma en E. Huizinga, Klinkende Klei, 

Groningen 2012
C. Damen o.s.b., Geschiedenis van de 

Benediktijnenkloosters in de Provincie 
Groningen, Assen 1972

Kaart van Thesinge 
uit 1680 met in de 
uitsnede het 
‘Tezinga Clooster’ 
(foto: John Stoel /
Paul Sloot)
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In 1972 is het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
opgericht door een aantal enthousiaste 
mole naars. Hun ging het beroep en ambacht 
van (wind- en water) molenaar aan het hart 
en ze wilden dit voor de toekomst veilig-
stellen. Het gilde richt zich op de opleiding 
van molenaars en functioneert tevens als 
belangenvereniging voor zijn leden.

Nu, vijftig jaar later, is het gilde een vereniging 
met 2600 leden, waarvan ongeveer 1500 gediplo
meerde molenaars, een groot aantal ledenin
opleiding, molengidsen, jeugdleden en dona
teurs. Een mooie waardering is de erkenning 
door UNESCO van het ‘Ambacht van Molenaar’ 
als immaterieel erfgoed. H.K.H Prinses Beatrix 
heeft op 15 januari 2022 bij de opening van het 
jubileumjaar op de Zaanse Schans, met de ont
hulling van een beeldmerk, 2022 tot het Jaar van 
de Molenaar uitgeroepen.

Groningse gort
In dit jubileumjaar organiseert het gilde elke 
maand activiteiten in een van de elf molenprovin
cies. In maart is de provincie Groningen aan de 
beurt. De afdeling Groningen wil daarbij aan
dacht geven aan het pellen van gerst.

2022 is het Jaar van de Molenaar

Molen Germania (foto Jan Ceulen)

Om de gerstekorrel zit een vliesje. Wanneer dat 
verwijderd is noemen we het geen gerst meer, 
maar gort. Vroeger was gort een Gronings 
volksvoedsel, maar in de loop van de tijd is het 
wat in onbruik geraakt.
‘Brij, brij, brij! Achttien moal ien e wiek, en nog 
gelijke nij!’ Dit oude rijmpje, dat boerenknechten 
in het Westerkwartier achter de ploeg zongen, 
gaat over zoepenbrij: gort gekookt in karnemelk 
wordt karnemelkspap. Wordt in plaats van kar
nemelk melk gebruikt, dan heet dit melkenbrij. In 
de 19e eeuw, maar ook al ver daarvoor, at men 
dagelijks deze brijen, zowel in de stad als op het 
platteland.

Gort bij Germania
Ook de molenaars van de Germania zullen hier 
aandacht aan besteden. U bent dan ook van 
harte welkom op molen Germania op 5, 12, 19 
en 26 maart van 10.00 tot 16.00 uur. Er zal dan 
uitleg gegeven worden over het pelproces, er 
zal een film draaien over pellen, er is informatie 
over gort gerechten en er zal een gortverrassing 
klaar staan.

Namens molenteam Germania, 
Jan Mollema

‘Zelf archeoloog worden’

De krant uit 1884 (foto André van de Nadort)

De scheiding in het metselwerk 
(foto Koos van de Belt)

Als je een oud huis koopt rol je van de ene 
verrassing in de andere. Je betrekt een voor-
malig cafépand in Thesinge, en één blik op 
de kadastrale kaart van 1832 leert dat de si-
tuatie toen heel anders was. De panden Ka-
pelstraat 3 en 5 bestonden nog niet, en waar 
nu de parkeerplaats aan de Havenstraat ligt, 
stond een gebouwtje dat ook eigendom was 
van de ‘tapper’ Jan Willems Mekkes.

Van ons huis bestond toen, gezien 
vanaf de kerk, alleen de linkerhelft, 
het beurtschipperscafé dat ooit 
gerund werd door Jaapje (‘Jopje’) 
Schipper (what’s in a name?). 
Opvallend genoeg wijkt het metsel
verband links van de voordeur, 
waarachter de oude gelagkamer 
ligt, af van dat rechts van de voor
deur. Links is gewerkt in halfsteens
verband, rechts is sprake van kruis
verband. Het rechterdeel is dus 
later gebouwd dan het linker. Op 
een foto van rond 1920 is te zien 
dat het pand min of meer dezelfde 
brede voorgevel heeft als nu. Het 
enige verschil is dat er toen links 
van de deur nog drie hoge smalle 
ramen zaten. Ergens tussen 1832 
en in ieder geval 1920 is dus het 
rechterdeel met de gang en de woonkamer aan
gebouwd. Zie de lange verticale voeg links van 
de deur.
Toen wij in 2011 het huis kochten, lieten we de 
vloer in de woonkamer schuren en lakken. De 
schilder meldde dat de plankenvloer, te oorde
len naar de onderliggende rode en zwarte verf
lagen, minstens honderd jaar oud was. Omdat 
delen van de vloer moesten worden vervangen, 
bleken ook hier Thesinger kloostermoppen een 
tweede leven te hebben gekregen: ze dienden 
als stiepen om de vloerbalken te ondersteunen.
Om het vertrek te isoleren besloten we onlangs 
de voorzetwanden te vervangen. Daarachter 
bleek tot onze verbazing dat de buitenmuur 
gestuukt was en beplakt met kranten, onder 

andere met De Groninger Courant van 21 juni 
1884. Die kranten zitten er nog steeds en gaan 
nu schuil achter geïsoleerde gipsplaten. Ze zijn 
het bewijs dat ons huis dus in die tijd is uitge
breid en zullen wie weet hoeveel generaties 
lang onzichtbaar blijven. Maar om een Oudhol
lands gezegde te citeren: gelukkig hebben we 
de foto’s nog.

André van de Nadort

Van de redactie: Als vervolg op deze ontdekking 
zullen we in een van de volgende kranten Jakob 
van der Woude aan het woord laten. Hij heeft 
Klaas en Jopje Schipper nog in levenden lijve 
meegemaakt.
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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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Over Veur Aaltied
In tien Groninger kerken met daarin een histo
risch en goed bespeelbaar orgel zal een theater
voorstelling spelen waarbij de levensverhalen 
uit de geschiedenis van het dorp de basis vor
men. Het is geen kantenklaar verhaal, maar 
het is een ‘maakproces’ waarin spelers en 
andere betrokkenen dit onderwerp samen uit
bouwen tot een theaterstuk.

Aftrapavond Veur Aaltied
Meer weten?
Kom naar de aftrapavond op donderdag 3 maart 
19.30 uur in Dorpshuis de Leeuw.
Aanmelden via mail: 
kerkgarmerwolde@groningerkerken.nl. 
Vermeld hierin je naam en telefoonnummer. Of 
neem voor meer informatie contact op met 
 Herman Groothuis 06 10 960 964 of Annelies 
Sturing 06 51 145 383.

Plaatselijke commissie kerk Garmerwolde

Het theaterstuk in Garmerwolde
Als onderwerp voor Garmerwolde is gekozen 
voor de Kerstvloed van 1717, een overstroming 
waarbij één verhaal vooral de aandacht trok: 
een man die op het dak van zijn huis het dorp 
binnen kwam varen, overstapte op een ander 
dak en toen...
Wij zijn op zoek naar onderzoekers, schrijvers, 
spelers, denkers, dansers, muzikanten, assis
tenten, bouwers, kunstenaars, fantasten… die 
dit verhaal verder in weten te vullen.

De Garmer en Thesinger Express heeft in 2010 door Archiverium te 
Appingedam (voor een schijntje, waarvoor eeuwige dank) alle papie-
ren kranten laten digitaliseren naar pdf-formaat. Sindsdien worden 
de kranten standaard opgemaakt als pdf. 
Dit archief werd tot voor kort opgeslagen en toegankelijk gemaakt 
op de website garmerwolde.net. Ed Welling beheerde het met hulp 
van Gerard van Til, die een indexering en een zoekmachine maakte. 
Ook deze heren verdienen een dikke pluim.

Onlangs gaf Ed aan, wegens het vorderen van techniek en tijd, op termijn 
te willen stoppen met garmerwolde.net en vroeg ons het beheer van het 
archief over te nemen. Aldus geschiedde. 
Onze website gentexpress.nl heeft nu een nieuwe pagina ‘Zoeken’. Daar 
vindt u de van Ed en Gerard overgenomen zoekmachine en tevens alle 
kranten op rij. Het zijn er op dit moment 547 (het laatste half jaar wordt 
nog niet getoond).
Op de pagina ‘Archief’ is de situatie vooralsnog als vanouds. Later zullen 
we beide pagina’s wellicht integreren. Ter plekke vindt u aanwijzingen hoe 
u in het krantenarchief kan zoeken.
Ten slotte nog een oproep: bij het scannen van de kranten in 2010 moes
ten ze uit elkaar worden gehaald. Van een aantal kranten was maar één 

Oude kranten – het archief

exemplaar beschikbaar. U begrijpt dat we erg blij zouden zijn als we die 
kranten alsnog ‘heel’ in bezit krijgen. Als er mensen zijn die hun zolder of 
schuur vol hebben gestouwd met oude G&T’s, wij houden ons aanbevo
len. Het gaat om de kranten van april t/m december 1980, februari en mei 
1981, juli 1983, juni 1984, april 1985, november 1986 en maart 1989.
Veel plezier met zoeken en struinen in bijna vijftig jaar geschiedenis van 
Garmerwolde en Thesinge.

Jan Ceulen

Loket Leefbaarheid zoekt bewonersprojecten
Loket Leefbaarheid ondersteunt gezamenlijke plannen van inwoners van 
de provincie Groningen met een bijdrage van maximaal € 10.000. Het 
project moet bijdragen aan de leefbaarheid. Het kan gaan om een inves
tering, een evenement of professionele ondersteuning. Belangrijk is dat 
het een nieuw initiatief is, waar verschillende organisaties of dorpen aan 
meedoen en dat je kunt laten zien dat veel mensen dit graag willen. Het 
project moet binnen een jaar klaar zijn.

Heb je een idee voor je buurt of dorp, maar ben je nog op zoek naar tips 
en geld? Informeer dan bij Loket Leefbaarheid Groningen naar de moge
lijkheden. Het beschikbare budget wordt nog niet volledig benut. Kortom, 
er is ruimte voor meer aanvragen. Loket Leefbaarheid draagt graag bij aan 
goede initiatieven. Meld je met je initiatief, idee of project! 
Mail naar info@loketleefbaarheid.nl of bel met Loket Leefbaarheid via 
050 305 0211. Op www.loketleefbaarheid.nl vind je meer informatie.

Strip door Mathieu Visser
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Thesinge
Metha Nijkamp 050 302 3217
Fotograaf 
Garmerwolde
Patrizia Meijer 06 30 754 216
Thesinge
Koos van de Belt 06 12 101 378
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 1 april 
2022
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
19 maart vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,  
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Bijna iedere man zal jaloers zijn op Jan Wigboldus. 
Met slechts een emmer met een beetje bix als lokkertje  
volgen zo’n 25 dames als makke schapen hem over de 
Lageweg van de ene naar de andere weideplaats.
Met wel als gevolg het ontstaan van een file vanuit 
Thesinge naar Garmerwolde. Zelfs voor fietsers. 
(foto Koos van de Belt)

Elke dinsdag
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 10.00 uur: Volksdansgroep 
Klank en Beweging. 
Elke dinsdag (even weken) of 
donderdag (oneven weken)
Garmerwolde; van 20.00 tot 
22.00 uur: Open breigroep. 
Info: 06 54 722 548 (Hieke).
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Zaterdag 26 februari
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Donderdag 3 maart
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 19.30 uur: informatie
bijeenkomst Veur Aaltied. 
Zie artikel 
Vrijdag 4 maart
Thesinge, Trefpunt; van 17.00  
19.00 uur: Borreluurtje met frituur.
Zaterdag 5, 12, 19 en 26 maart
Thesinge, molen Germania; van 
10.00 – 16.00 uur: Informatie over 
gort. Zie artikel.

De meeste coronamaatregelen zijn vervallen. Maar check voor de 
zekerheid altijd de website van de organisatie of neem contact op met 
de organisatie over eventueel geldende beperkingen.

Dinsdag 8 maart
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; aanvang 20.00 uur: 
kaartclub ‘De Soos’.
Vrijdag 11 maart
Thesinge: avondje uit door WWK 
(zie artikel). Houd de brievenbus 
in de gaten!
Zaterdag 12 maart
  Garmerwolde, Dorpshuis de 

Leeuw; vanaf 09.00 uur: Klusdag 
NLdoet. Zie artikel.

  Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.30 uur: Dorpshuis 
Sessies. Entree gratis.  
Zie ‘Wist u dat…’ 

Donderdag 17 maart
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 14.30 uur: Garmerstee. 
Met Michel van Roon over het 
Groninger Landschap.
Maandag 21 maart
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: Voorjaars
vergadering Dorpsbelangen.

Vrijdag 25 maart
  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 

officiële opening Thesinge in 
Beeld.

Zaterdag 26 maart
  Thesinge, onder andere Trefpunt 

en Kloosterkerk: Expositie 
Thesinge in Beeld.

  Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 14.00 uur: Foto en 
Praatmiddag, georganiseerd 
door de Historische Commissie. 
Thema ‘Feestelijke optochten in 
Garmerwolde’. 

Zondag 27 maart
  Garmerwolde, het Atelier;  

13.00 – 16.00 uur: Kopje koffie 
tot besluit. Zie artikel.

  Thesinge, onder andere Trefpunt 
en Kloosterkerk: Expositie 
Thesinge in Beeld.

Donderdag 31 maart
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 10.00 uur: Koffiemorgen.

De Soos
Het kaarten is weer begonnen! De 
klaverjasavond in februari heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
Jannes Ramaker 3807 pnt.
Wilma Tammeling 3557 pnt.
Pia Pops  3281 pnt.
De volgende keer is op dinsdag  
8 maart, aanvang 20.00 uur, in 
Dorpshuis de Leeuw te Garmer
wolde. Nieuwe kaarters zijn van 
harte welkom.

Jannes Ramaker

Wist u dat …
•  op 10 april aanstaande op veler 

verzoek weer Meezingen in 
Thesinge wordt georganiseerd? 

•  dit de vierde editie gaat worden 
van dit zangfestijn in de 
Kloosterkerk (sinds 2013)?

•  er uitgebreidere informatie volgt 
in de komende G&T Express?


