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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

48e jaargang - april 2022

Kind in oorlogstijd
Het is een nacht zoals zovele in de Tweede Wereldoorlog. In de 
nacht van 8 op 9 juli 1942 is het (weer) zeer onrustig in het luchtruim 
 boven Thesinge. Overtrekkende, laagvliegende bommenwerpers 
vanuit Engeland richting Duitsland, met aan boord vernietigende 
bommen. Deze nacht wekt een oorverdovend lawaai de bewoners 
van Thesinge. Ook de zesjarige Joke Apoll wordt wakker. Eigenlijk 
had ze deze nacht willen logeren bij haar kleine neefje Dirk, zoon van 
haar getrouwde broer Eilt, maar dat ging niet door. Ze slaapt gewoon 
thuis aan de (huidige) Molenweg. Angstig rent ze naar het bed van 
haar ouders Dirk en Tjitske en kruipt tussen hen in. 

Bomgeweld en chaos
Het lawaai wordt veroorzaakt door zeven neervallende en ontploffende 
brisantbommen, afgeworpen door een terugkerende, vluchtende bommen
werper. Vijf daarvan komen terecht in het land rondom AchterThesinge. 
Eén valt aan de kant van de weg op twintig meter van een boeren behuizing 
aan het eind van de Molenweg, en één midden op een woonhuis even 
verderop. In de boerenbehuizing, tegenwoordig bewoond door de familie 
Van der Borg, wonen drie generaties Oosterdijk. Al eerder hebben ze, uit 
voorzorg en voor de veiligheid, enkele balen stro voor de voordeur 
geplaatst. Daar, in de hal, zoeken ze ook nu beschutting terwijl de vlieg
tuigen beangstigend laag met oorverdovend lawaai overvliegen. De bom 
veroorzaakt veel tumult en veel schade. Vrijwel alle pannen van het dak, 
de ramen aan diggelen en scheuren in de muren. Overal in het huis chaos 
en troep. Gelukkig zijn alle bewoners van dit huis ongedeerd gebleven. 

Dramatische gevolgen
Van het huis even verderop, vlak na de bocht richting AchterThesinge, is 
na de bominslag nagenoeg niets meer intact. In dit huis woont het gezin 
Apoll. Vader Eilt Geert, melkventer, moeder Ietje ApollEbens en hun twee 
kinderen, de driejarige Dirk en ruim eenjarige Siebrichdina (Dineke). Ook 
Siebe, de jongere broer van Eilt, is die nacht in het huis. Hier is de afloop 
tragischer. Eilt en Ietje staan die nacht in de voordeur en blijven onge
deerd. Siebe slaapt op zolder en wordt gevonden onder zijn ledikant. 
 Vermoedelijk door het ontstane vacuüm zijn al zijn ledematen uitgerekt. 
Hij heeft lange tijd veel pijn geleden en is eigenlijk nooit meer de oude 
geworden. Dineke ligt in een ledikantje in de voorkamer. Haar redding is 
een wagenstel waar ze naar toegeslingerd wordt. Dit bewaart haar voor 
een, zeer waarschijnlijke, verdrinkingsdood in de sloot even verderop. Ze 
heeft alleen een wondje aan haar hoofd en een hersenschudding. Verder 
is alles goed met haar. Met Dirk (Dikkie) loopt het fataal af. Hij wordt 200 
meter verderop, levenloos en sterk gehavend, teruggevonden door de 
toenmalige dokter Anderson en verpleegster Gré Oosterdijk. Tragisch is 
dat al eerder in het jaar 1942 de acht dagen oude dochter Tjitske overlijdt. 
Wat een verdriet voor het gezin. 

Het leven ging door
Joke Apoll (sinds jaar en dag bekend als Kalkwiek) kan het gelukkig alle
maal navertellen op een zonnige maandagochtend anno 2022. ‘De dag 
na de tragische bominslag komt het dakloze gezin tijdelijk bij ons inwonen. 

Dat is behoorlijk inschikken, want het huis – op de plek waar nu de familie 
Tammens woont heeft niet zoveel ruimte. Heel bijzonder is dat mijn leven, 
door het niet doorgaan van de logeerpartij bij neefje Dirk, gespaard is 
gebleven. Want ik sliep er wel vaker, naast Dirk in zijn bedje.’ Joke zelf kon 
op 12 april 1945, samen met een heleboel dorpsgenoten, de Canadese 
bevrijders begroeten in het buurdorp Garmerwolde. Aan de oorlog zelf 
heeft ze, op de dramatische gebeurtenis in de bewuste julinacht en de 
onrustige nachten door overvliegende bommenwerpers, geen sterke of 
nare herinneringen overgehouden. ‘Het leven ging gewoon door, en ik was 
nog maar klein.’ 

Emigratie naar Canada
Eilt en Ietje emigreren begin jaren vijftig, zoals zoveel dorps en land
genoten, met hun gezin naar Alberta, Canada. Ze krijgen, na het voor hen 
persoonlijke rampjaar 1942, nog acht kinderen. Eilt overlijdt in 1994 op 
ruim 80jarige leeftijd, zijn vrouw Ietje (Edith) in 2008 op 96jarige leeftijd. 

Het bruggetje waar de kleine Joke poseert en wijst naar het ‘vogeltje’ op 
bevel van de fotograaf. (foto familiearchief)
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Joke en haar man Albert hebben hen daar nooit 
bezocht. De grote afstand én het grote leeftijds
verschil tussen Joke (1936) en Eilt (1913) zijn 
daar debet aan geweest. Hun beider leven liep 
letterlijk en figuurlijk te veel uiteen. 

Herdenken door verhalen
Op de 4e mei denken we aan allen die hun leven 
lieten door oorlogs geweld. De kleine Dirk Apoll 
is één van hen. Zijn naam staat vermeld op het 
oorlogsmonument in Ten Boer. Van hem is geen 
foto bewaard gebleven of misschien wel nooit 
gemaakt. Maar door het steeds weer vertellen 
van zijn verhaal blijft zijn naam bestaan.

Roelie Karsijns-Schievink
 Joke (Kalkwiek) Apoll, 80 jaar na 1942, op 

hetzelfde bruggetje (foto Koos van de Belt)

 Dirk Apoll, slechts drie jaar oud geworden, 
rust in Thesinger grond, samen met zijn kleine 
zusje Tjitske. (foto Roelie Karsijns-Schievink)

Op de Foto- en Praatmiddag van de Histori-
sche Commissie Garmerwolde van 26 maart 
jongstleden mochten we naast de huidige 
bewoners ook weer een aantal oud-dorpsge-
noten begroeten. Voor hen is zo’n bijeenkomst 
een echte reünie. De gezusters Stol maakten 
gebruik van de gelegenheid om hun geheel 
verbouwde geboortehuis te bewonderen.

We begonnen met een film van Jan en Detta van 
der Molen over de Kinderkruistocht op 16 sep
tember 1994, ter ere van het 25jarig bestaan 
van de Stichting Oude Groninger Kerken.
Het was die dag een drukte van belang, bussen 

vol schoolkinderen reden af en aan. Zo’n 3500 
brugklassers uit Groningen en Duitsland werden 
bij de kerk van Garmerwolde opgepikt en in Ten 
Boer afgezet. Na deze dag een ervaring rijker. Te 
beginnen bij de donderpreek in de kerk van Gar
merwolde, dan via het land van de familie Werk
man naar de (toen nog onverharde) Stadsweg. 
En in de stromende regen, over een blubberpad, 
richting Ten Boer. Met onderweg van alles te 
beleven: een brandstapel voor heksen, schand
paal, vleeshouwer, vuurspuwer, lepralijder, bede
laars, iemand met een afgehakte arm, soldaten 
te paard, kanonvuur, enzovoort, enzovoort. Het 
avontuur eindigde met de Beeldenstorm in de 

Foto- en Praatmiddag
kerk van Ten Boer. Kortom: een enorm spektakel, 
waar heel wat mensen uit Garmerwolde aan heb
ben meegewerkt. Ook de media toonde volop 
belangstelling, zoals het Jeugdjournaal, OOG 
TV, de NDR en de schrijvende pers.

Na de pauze volgde een film over de feestelijke 
optocht van Garmerwolde en Thesinge op 5 mei 
1995; 50 jaar bevrijd. De prachtig versierde 
wagens met als thema landen gingen ook langs 
het gemeentehuis in Ten Boer, met onder ande
ren burgemeester Blok als toeschouwer. De 
prijsuitreiking was in de feesttent in Thesinge. 
Vele herinneringen drijven boven. Het fabrice
ren van zo’n wagen was een hele drukke, maar 
gezellige tijd. Wij (Dorpsweg midden) maakten 
een Engelse pub, de Oude Rijksweg kwam met 
een heuse pausmobiel: paus Eltje legde de 
loper uit en kuste de grond. Een andere straat 
creëerde een prachtige draak. Frankrijk, Mexico, 
Oostenrijk, Peru … allerlei landen werden uitge
beeld. En niet alleen de wagens, ook de straten 
waren in hetzelfde thema versierd.

Tot slot bekeken we nog een aantal dia’s van de 
optocht in 1961, aangeleverd door Ytzen van 
der Werff, de oudste zoon van dokter van der 
Werff. Helaas herkennen we lang niet iedereen. 
Je denkt dat je het onthoudt, maar vergeet het 
maar …

Al met al een hele gezellige middag. Jammer, 
dat er niet meer ‘jonge ouderen’ op af zijn geko
men. Er was taart genoeg …

Hillie Ramaker-Tepper
Annie Stol en Hillie Ramaker kijken of ze mensen op de foto’s herkennen. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Adverteerders komen en gaan, de G&T blijft altijd bestaan. Dat laatste 
natuurlijk mede dankzij die adverteerders. We huldigen hen wederom voor 
hun trouw. Ook in deze moeilijke tijden, waarin de ene crisis de andere 
naadloos opvolgt – sommige adverterende bedrijven gingen kopje onder, 
andere staken hun kopje juist op.
Uw redactie, de bezorgers en de betaalde medewerkers (voor opmaak en 
druk) werken voort aan een mooie krant, met voor elk wat wils. En we 

Een nieuwe jaargang
bedanken natuurlijk ook – maar niet in het minst – onze abonnees voor 
hun waardering.
Zoals u wellicht weet (kijk anders op onze website op de pagina Archief) 
starten onze jaargangen in april. Over twee jaar begint de vijftigste jaar
gang!

 Redactie Garmer & Thesinger Express
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Ter renovatie van het smalle bruggetje bij het Boer Goensepad (het 
‘hoogholtje’) is het advies uitgebracht het bruggetje terug te verhogen 
naar de oorspronkelijke anderhalve meter. Om dit fietsonvriendelijke 
plan te dwarsbomen was een online petitie opgesteld. Dit viel te 
lezen in de G&T Express van 1 april jongstleden.

Er is volop gereageerd op de oproep. Uiteindelijk is de petitie meer dan 
zeventig keer ondertekend door bezorgde Thesingers, Garmerwolders en 
ook mensen van buiten de dorpsgrenzen. Hier en daar gingen via sociale 
media en tamtam al snel geruchten dat het zou kunnen gaan om een  
1 aprilgrap. Op 2 april werd op de petitiesite uit de doeken gedaan dat dit 
laatste inderdaad het geval was. Saillant detail: ook daarna is er nog meer 
dan vijfentwintig keer ondertekend.
Beste ondertekenaars, dank voor jullie steun en goedgelovigheid, maar 
helaas: jullie zijn erin getrapt! 
Na een paar aprilgraploze coronajaren  vonden we het bij de G&T weer tijd 
iets ludieks te verzinnen. En we mogen onszelf op de borst slaan: we 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde aprilgrap. Sterker nog, hij heeft 
mogelijk nog een serieuze uitwerking. 

Een serieus staartje?
Gegeven het voorgaande even voor alle helderheid vooraf: de nu volgen de 
informatie is absoluut geen grap. Los van de grap over het verhogen van 
het bruggetje, wordt er sinds kort namelijk wel serieus gesproken over 
verbreding van het pad en bruggetje – een wens die al leeft sinds de 
aanleg in 1998. Naar aanleiding van het bericht in de vorige G&T (en de 
petitie, inclusief ondertekeningen), is onze redactie zeer recentelijk bena
derd door Michiel van Eerden, projectmanager van het gebiedsteam Ten 
Boer van de gemeente Groningen.
Hij en zijn medewerkers waren zich ook niet bewust dat het verhaal een 
1april grap was. Hij kon het hele verhaal erg waarderen.

Tussentijdse evaluatie petitie hoogholtje

Over mogelijkheden om het Boer Goensepad te verbreden wordt volgens 
Van Eerden, inderdaad serieus nagedacht. Of dit uiteindelijk tot een ver
breding van het pad zal leiden is op dit moment echter nog een open 
vraag. Het waterschap is daarbij een belangrijke medespeler en, hoewel 
er weinig bezwaren vanuit de bevolking te verwachten zijn, is dat wel iets 
wat onderzocht moet worden. En uiteindelijk moet natuurlijk de financie
ring van een verbreding bekeken worden.
Via de gezamenlijke verenigingen Dorpsbelangen zullen de bewoners van 
Garmerwolde en Thesinge verder van de plannen op de hoogte worden 
gehouden of anders doet de redactie van de G&T dat wel  omstreeks 1 
april 2023.

 Redactie G&T Express

Gelukkig zal er geen hoog hoogholtje komen. En aan de ietwat angstige 
blik te zien is ook Koos van de Belt daar niet rouwig om. 
(foto Henk Tammens)

Feest van de Geest
Rond Hemelvaart en Pinksteren zullen de kerk in Garmerwolde en de 
kloosterkerk in Thesinge in het teken staan van Feest van de Geest: 
een ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en de archi-
tectuur van kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren (deels) nieuw 
gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van kerkgebou-
wen en het Pinksterfeest. Het thema van dit landelijk project van de 
Protestantse kerk is: in vuur en vlam. Dit thema verwijst naar het des-
tijds op het Joodse tarwefeest zichtbaar worden van de Heilige Geest 
als een vlam op de hoofden van de feestvierende mensen, vijftig 
dagen na Pasen. Met Pinksteren wordt dit door christenen herdacht.

In de twee kerken zullen werken komen te hangen of staan van de kun
stenaars Davey Smand (in Garmerwolde) en Wilma Drooger (in  Thesinge). 
Op 26, 28 en 29 mei (Hemelvaart) en op 4, 5 en 6 juni (Pinksteren) zal van 
13.00 tot 17.00 uur de kunstenaar of een van de dorpsgenoten aan wezig 
zijn in de kerk. In en na de kerkdienst op Pinksterochtend in Garmerwolde 

(start 9.30 uur) zal de PKNgemeente van Garmerwolde, Thesinge, Ste
dum, Ten Post aandacht geven aan het thema ‘in vuur en vlam’ en aan de 
kunst in beide kerken.

Zwarte zwanen en tastende figuren
Davey Smand gebruikt technologie om terug te gaan naar een meer magi
sche wereld. Door het gebruik van sensoren, minicontrollers en andere 
technieken probeert hij de realiteit te manipuleren. Voor Zwarte zwanen is 
gebruik gemaakt van vuur voor het verkrijgen van de kleureffecten. De 
afbeelding verwijst naar de oude religie in Nederland van waaruit het liedje 
‘witte zwanen, zwarte zwanen’ is ontstaan (voor uitleg zie studiohex.
com/2019/11/05/zwartezwanen/).
Wilma Drooger (wilmadrooger.nl) creëert kunst om in het leven los te kun
nen laten en ruimte te maken; tegen uitputting, verwaarlozing en uitzicht
loosheid. Figuren op weg naar het vlammende vuur, zoekend en tastend; 
het zal nooit anders zijn.
Ook in andere kerken in Groningen en Drenthe exposeren kunstenaars 
hun werk. Voor deelnemende kerken, zie feestvandegeest.nl/gnd/.

Kees Brak en Annemarijke Boonstra

Schetsen van de figuren die in de ruimte van de Kloosterkerk te zien 
zullen zijn. (foto Wilma Drooger)

Wist-u-dat …
•  er nieuwe uitbaters in het gebouwtje bij de kerk in Garmerwolde 

gevestigd zijn?
•  dit inspiratiecafé OSO is: Ons Schoolkerk  Ontvangsgebouw?
•  OSO vanaf nu elk weekend open is voor een kopje koffie, 

huis gemaakt taartje of een uitgebreide brunch of lunch?
•  u in een volgende krant meer leest over wie het café bestiert en 

wat er allemaal te doen is?
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Ann-Christin en Maarten

In het laatste huis aan de Oude Rijksweg, op 
nummer 35, nabij de rotonde van de Fledder
boschweg, wonen sinds half januari Ann Christin 
en Maarten. Ze hebben het huis in augustus 
vorig jaar al gekocht, maar hebben de tijd geno
men om de woonruimtes die prioriteit hadden 
goed op te knappen. In GroningenZuid, waar ze 
de afgelopen acht jaar samen hebben gewoond, 
hadden ze een huurhuis. Daardoor konden ze 
tussen hun werk en opleiding door rustig aan de 
slag in het nieuwe huis en tegen de tijd dat dat 
weer bewoonbaar en naar hun zin was, de huur 
opzeggen en verhuizen. Er staan nog een paar 
flinke klussen op het programma, waaronder 
een nieuwe keuken en badkamer, maar dat is 
van later zorg. Ze zijn erg blij met de woning, de 
locatie en het dorp. 
AnnChristin en Maarten waren al een tijdje op 
zoek naar een geschikte woning op fietsafstand 
van het UMCG. Maarten werkt daar 36 uur in de 
week als laboratoriumanalist op de afdeling 
Medische microbiologie. In zijn studententijd 
heeft hij AnnChristin ontmoet, toen zij ook in de 
studentenflat in Selwerd kwam wonen. Hij vertrok 
daar al snel, maar er was net genoeg gezamen
lijke tijd om een relatie te beginnen.
AnnChristin zit in de laatste fase van haar  studie 
Klinische psychologie en kan in de zomer af 
studeren. Ze komt oorspronkelijk uit Marne in 
SleeswijkHolstein, de noordelijkste van de zes
tien deelstaten van Duitsland, net boven 
 Hamburg. Ze houdt van het leren van nieuwe 
talen. Dat kwam goed uit toen ze in Groningen 
kwam wonen; ze spreekt inmiddels goed Neder
lands. Momenteel heeft ze zich op de taal van 
Thailand, het Thai gestort. Niet dat ze ooit in 
Thailand is geweest, maar het is weer eens wat 
anders en het is een taal met wat extra uitdagin
gen. Thai heeft een eigen schrift en het is een 

Nieuwe bewoners Garmerwolde

tonale taal: eenzelfde woord krijgt een andere 
betekenis afhankelijk van de toon waarop het 
wordt uitgesproken. Tevens speelt ze gitaar en 
keyboard en mag ze graag zingen. In de corona
tijd is ze met een vriendin begonnen aan geo
caching, een soort schatzoektocht op basis van 
GPScoördinaten. Al geocachend heeft ze 
inmiddels de regio in een straal van twintig kilo
meter kunnen verkennen. 
Maarten gaat elke week boulderen, klimmen op 
geringe hoogte zonder beveiliging met een 
touw. En hij heeft een Laser, een eenmanszeil
boot, in Sneek liggen waar hij  als het weer en 
de tijd het toelaten  graag mee gaat zeilen. 
Maarten en AnnChristin hebben elkaar gevon
den in hun gezamenlijke passie voor stijldansen 
en bordspelletjes. Maarten is jaren geleden 

gaan stijldansen bij The Blue Toes, de studenten
stijldansvereniging. Toen AnnChristin in zijn 
leven kwam, heeft hij haar daar ook enthousiast 
voor gemaakt. Inmiddels is Maarten toch wel 
student af, maar AnnChristin danst nog steeds 
bij The Blue Toes. Ook spelen ze graag samen 
met vrienden strategische bordspelletjes, waar
van ze een flinke voorraad in de kast hebben 
staan. 
AnnChristin en Maarten hebben zich al bij 
diverse activiteiten in het dorp gemeld, en heb
ben zo al verschillende mensen leren kennen. 
Ze waren onder meer actief aanwezig bij de 
klusdag: de leilindes bij het dorpshuis zijn door 
hen gekortwiekt.

Simone Tjakkes

Ann-Christin en Maarten voor hun huis aan de Oude Rijksweg. (foto Patrizia Meijer)

De Kleimonologen
Op 8, 9 en 10 april exposeerde Johan van der Dong in de kerk 
van  Garmerwolde met het project De Kleimonologen. 
De klei, de bodem waarop wij leven, heeft in de loop der 
eeuwen al veel sporen nagelaten; van kloosterlingen die erin 
werden begraven, of in de vorm van kloostermoppen. Een 
van zijn gedichten ging als volgt: 
‘Daar stond hij/zij dan in een grauwe nevel (mist) stil en 
roerloos kijkend met de hakken in de klei en water aan de 
knieën.’ 
Tja, het was een blauwe reiger wachtend op het ochtendeten; 
deze was ook (erg mooi) geschilderd door Martijn Doorn. 
Hierin werkten zij samen, dit doen ze vaker. Ook op het kerk
hof werden gedichten van Van der Dong voorgelezen. Met 
monnik Luc Veenstra met een kruis van oud hout erbij, gaf 
dat een apart gevoel. Het was wel duidelijk: klei (grond) heb 
je nodig voor veel dingen: van voedsel, gebruiksvoorwerpen 
tot bouwwerken. 
Zonder grond om in te zaaien geen graan, zonder graan geen 
stro, 
zonder … 
De gedichten en kunstwerken maakten leuke kleimonologen.

tekst en foto Sieb-Klaas Iwema
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Nieuws Garmerstee
Op donderdag 14 april was er weer een bijeenkomst van de Garmerstee. 
Zo pal voor Pasen stond natuurlijk het notenschieten op het  programma. 
Tot onze verbazing konden we hiervoor niet terecht in het dorpshuis omdat 
ze bang waren dat de vloer beschadigd zou worden. Gelukkig vonden we 
Vera bereid om ons in Het Geweide Hof te ontvangen, waarvoor onze 
 hartelijke dank.

In een gezellige sfeer beproefden de eenentwintig deelnemers hun geluk. 
Zomaar wat kreten:
‘Woar is de koegel? Doar … achter dat rik’ | ‘Most ook beter kieken!’
‘Min 19! Dij leste neut blift stoan …’ | ‘Nou dij leste twij nog …’ | ‘Jooo!!’

Na een sportieve strijd kwamen we tot de volgende uitslag:
Groep 1
1 Harm Derk Tammeling, + 20 pnt
2 Dina Feenstra, + 16 pnt
3 Herman Huiskes, + 8 pnt
Poedel: Coby Dijkhuis, – 59 pnt

Uitstapje
Na afloop bleef iedereen nog even gezellig napraten. De volgende keer is 
op donderdag 12 mei, dan gaan we naar Molenmuseum De Wachter in 
Zuidlaren. Er hebben zich al twintig personen aangemeld. Als u zin heeft 
om met ons mee te gaan, geef dit dan vóór vrijdag 6 mei door via 
hillie.ramaker@live.nl of 050 541 53 35.

Hillie Ramaker-Tepper

Er wordt ontzettend meegeleefd tijdens het 
neuten schaiten. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Groep 2
1 Nardi Huiskes, + 36 pnt
2 Douwe Tichgelaar, + 10 pnt
3 Eltje van Huis, – 8 pnt
Poedel: Hillie Ramaker, – 71 pnt

Neuten schaiten Thesinge
Na twee opeenvolgende activiteitloze 2e paasdagen was er op 18 april 
in Trefpunt weer volop gelegenheid om het oerHollandse neuten 
schaiten te spelen. Onder het genot van een hapje en een drankje is het 
een gezellige middag geworden. 
Negen zeer jeugdige Thesingers vermaakten zich met allerlei kinder
spelletjes. Aan het neuten schaiten deden zeven jeugdigen tot 15 jaar en 
maar liefst dertig (jong)volwassenen mee.

Tekst en foto Bert Mollema

Op de foto de prijswinnaars: 
boven v.l.n.r.: Ina van Zanten (2e), Klaasjan Bats (1e), Emiel Ridder (3e)

onder: Bram Holtman (2e), Bas van de Veen (1e), Jente Rutgers (3e) 
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Biofilm? Dat is geen natuurfilm om naar te 
kijken, maar een laagje bacteriën dat zich 
met slijm hecht aan een oppervlak; een voor-
beeld is tandplak. Leest u nu een medisch 
artikel? Ja en nee. Thesinger Henk Busscher 
bestudeert de (ongewenste) biofilms op het 
materiaal van een prothese in het menselijk 
lichaam. Daarmee is hij hoogleraar van inter-
nationale faam geworden. En daarvoor orga-
niseerde hij al zeven keer een congres in … 
Thesinge. Henk (bijna 67) gaat met pensioen 
en we spoelen de film even terug.

Het eerste congres
In 2008, ten tijde van de verbouwing van het 
dorpshuis, zag Henk wel brood in de combinatie 
Trefpunt – biofilmcongressen, zowel voor het 
dorpshuis als voor de congresbezoekers. Henk: 
‘Het nieuwe dorpshuis kon waarschijnlijk moeilijk 
drijven op alleen dorpsactiviteiten, gebruik door 
groepen van buiten zou dus wellicht nodig zijn.’ 
Het zou Trefpunt een regelmatige inkomsten
oppepper geven en de congresleden konden 
elkaar eens in een heel andere omgeving (toe)
spreken. Henk vervolgt: ‘Een congres in Stock
holm is bijna identiek aan een in San Francisco. 
Maar de congressen in Thesinge sprongen er 
echt uit. Normaal zie je elkaar in een groot, saai 
gebouw en pendel je heen en weer tussen je 
hotelkamer en het congres. Nu zat men in een 
landelijke omgeving (de bezoekers werden met 
busjes opgehaald uit de stad) en waren er leuke 
attracties en natuurlijk rust.’
En het werkte: elke twee jaar organiseerde 
Henk er weer een. Er kunnen maar zo’n honderd 
mensen in Trefpunt, desnoods werd er uitgewe
ken naar een partytent op het terras, maar juist 
door die bescheiden opzet en de gemoedelijke 
sfeer in Thesinge werd het congres razend 
populair. Henk glimlachend: ‘De vrijwilligers, die 
twee dagen lang in touw zijn, vonden het elke 
keer ook erg leuk om te doen. Sommige van hen 
vroegen hun baas alvast vrije dagen voor het 
volgende congres! En in Thesinge was men er 
al gauw aan gewend dat het dorp om het jaar 
een paar dagen het toneel was van een rond
wandelend gezelschap wetenschappers uit wer
kelijk alle werelddelen.’

De congressen en de film
Er volgden nog zes congressen, waarna corona 
even roet in het eten en drinken gooide. Al die 
keren kwamen er materiaalkundigen, biologen 
en chirurgen op af. Nieuwe ontwikkelingen wer
den gedeeld, nieuwe relaties gelegd. En na het 
aanstaande achtste ‘afscheids’congres in mei 
volgen er nog twee. Henk zelf is van huis uit 
technisch natuurkundige en rolde via zijn mate
riaalkennis in de medische wereld.
Waarover praten zij? ‘t Is over biofilms. Die 
bestaan uit bacteriën die zich kunnen hechten 
op implantaten zoals kunstheupen of vaat
prothesen en daar ontstekingen kunnen veroor
zaken. Witte bloedcellen en antibiotica bereiken 
de onderkant van die laag bacteriën niet of 
slecht, waardoor het oppervlak en de aard van 
de gebruikte materialen in beeld komen: kan er 
daarmee nog winst worden behaald?

Biofilm in Thesinge

Op 23 en 24 mei vindt het congres voor de acht
ste keer plaats en in 2024 en 2026 volgen er (ijs, 
weder en corona dienende) nog twee, dan geor
ganiseerd door collega’s.

Sociaal program
De meeste congressen hebben een sociaal 
 programma om de leden en hun eventueel mee
gereisde partners wat dieverdoatsie te bieden. 
Het werd hier al gauw traditie om de eerste dag 
het dorp in te gaan. Henk mijmert: ‘Jakob van 
der Woude leidde ze dan onder andere door 
Klunder, flink aangezet met religieus getinte 
geschiedenissen, door iemand vertaald in het 
Engels. Overigens bleek wel eens dat de verta
ling naar het Engels niet altijd helemaal strookte 
met Jakobs verhaal.’ Andere attracties waren 
het smederijmuseum, de Kloosterkerk en de 
molen. ‘Dat was nog eens wat anders dan een 
molen in Kinderdijk van afstand bekijken – hier 
mocht je overal aankomen!’, grijnst Henk.
En enthousiast: ‘Na zo’n uitje in het dorp was er 
traditiegetrouw een barbecue, verzorgd door de 
vrijwilligers van Trefpunt. Ook beheerder Jan 
Mollema liet zich niet onbetuigd: hij zorgde voor 
een verzameling vlaggetjes van alle deelne
mende landen. De laatste keer waren het er al 
veertien! En dan was er de laatste middag altijd 
weer een roerend afscheid: op welk congres zie 
je nou dat de hele crew de bus uitzwaait?’

Anekdotes
De meereizende vader van een deelnemende 
Belg zei zich ‘wel te zullen vermaken’ en ging het 
dorp in. Hij vroeg een bewoner – Henk: ‘wie is 
nog steeds in nevelen gehuld’ – waar hier 
ergens een goed restaurant zat voor een lunch. 
Nou, dat was er dus niet, ‘maar komt u anders 
bij ons een boterham eten?’ Zo dankbaar was 
deze vader, dat hij (indachtig zijn bezoek aan het 
smederijmuseum) Henk later een loodzwaar 
pakket toestuurde. Er bleek een oude smids
hamer in te zitten, die de man thuis nog had 
 liggen.

Paniek was er een keer toen ’s morgens vroeg, 
een kwartier voor aanvang, de stroom uitviel. 
Thesinger Stoffer Havinga werd te hulp geroe
pen en die ontdekte al gauw een gesmolten 
kabel. Letterlijk en figuurlijk onder hoogspan
ning slaagde hij erin de verbinding vóór negen 
uur te herstellen.
De betrokkenheid van de dorpelingen bleek 
groot toen Henk eens de dag voor het congres 
op straat werd aangesproken: ‘Kist doe die veur-
stellen dat er nou gounent in t vlaigtuug zitten dij 
op weg bennen noar Taisn?’ Hij was er echt mee 
bezig!

Henks afscheid
Henk: ‘Of de Rijksuniversiteit Groningen het nou 
leuk vindt of niet, dit dorp is het centrum gewor
den van het wetenschapsgebied biofilm. Dus 
houd ik mijn publieke afscheidsrede wegens 
mijn emeritaat in Thesinge en combineer ik deze 
met een afscheidscongres.’ Henk en zijn vrouw 
Reina willen ook wat terugdoen voor Thesinge, 
ze noemen het hun warme nest gedurende al 
bijna veertig jaar: ‘Daarom hebben we een flink 
aantal bewoners persoonlijk uitgenodigd om 
mijn afscheidsrede en het erop volgende feest 
bij te wonen. We hadden graag iedereen uitge
nodigd, maar daar was de kerk naast Trefpunt, 
waar de rede gehouden wordt, te klein voor. 
Eenieder echter kan de rede ’s middags volgen 
via een livestream.’
Het adres voor de livestream is biofilmthesinge.
com/2324 (toegankelijk op 24 mei – om 15.30 
uur beginnen de formele toespraken, om 16.15 
uur begint Henk).
Zo bedanken Henk en Reina het dorp voor alle 
vriendschap en warmte die ze gedurende al die 
jaren uit het dorp ontvangen hebben, en nog 
steeds ontvangen. En met name worden hier
mee natuurlijk de vrijwilligers bedankt, die deze 
congressen mogelijk én gemoedelijk maakten.

Jan Ceulen

Henk op zijn werkplek met voor zich diverse prothese onderdelen. (foto Henk Tammens)
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Thesinge in Beeld #3: een verslag
Op 26 en 27 maart vond de expositie plaats 
van de derde editie van Thesinge in Beeld. 
Een beeldverslag in foto’s en onderschriften.

Ton Ensing

De opbouw: preparatie der panelen. Een 
kwestie van schroeven, de goede kant naar 
voren, hergebruik van oude gaten, voorzichtig 
kantelen, opgepast nu! en eindeloos veel 
geduld. Koos, Jan en Wolter: meters zijn 
weters, en toch maar even een nieuw 
schroefgat doen hè. (foto Yvonne Broekhuizen)

De openingsspeech: uit het hoofd of voor alle zekerheid toch maar van een blaadje. Het 
eerste dus. Trefwoorden: geschiedenis, de derde editie, een anekdote, waar & wat, dankzij 
en met dank aan. En tenslotte de onthulling van de banier van het maandthema Symmetrie 
door Dorpsbelangen-voorzitter Hans Wind. (foto Koos van der Belt)

Bij de oude school: raamgrote posters van een 
aantal maandthema’s, ter inspiratie en als handige 

afleiding gefotografeerd door alle elf fotografen. 
Thema blauw bijvoorbeeld. De een ziet een blauw 

bord, de ander de blauwe lucht boven Thesinge. 
Een derde fotografeert een man zittend op de 

rand van een zandbak. Het is Henk. Blauw. 
(foto Margriet de Haan)

Op zondagmiddag 15 mei geeft Maaike 
Ouboter een concert in de Kloosterkerk in 
Thesinge. Om kaartjes te bemachtigen voor 
dit concert moest je wel heel snel zijn.

De kerk van Garmerwolde werd al twee keer 
opgenomen in het programma ODE, de samen
werking van de Stichting Oude Groninger Ker
ken met Spot Groningen, en op 15 mei is het de 
beurt aan Thesinge. Op die zondagmiddag sluit 
Maaike Ouboter een serie van drie concerten af, 
die alle drie in kerken van de stichting zullen 
plaatsvinden. Het eerste in Visvliet, de volgende 
dag in Onderdendam en als laatste een concert 
in de kloosterkerk van Thesinge. Op het moment 
van schrijven zijn de kaarten voor Visvliet en 
Thesinge al lang uitverkocht, misschien kunt u 
in Onderdendam nog een plekje bemachtigen 
(spotgroningen.nl).
Maaike Ouboter heeft naam gemaakt in het tele
visieprogramma De Beste Singer-Songwriter van 

Maaike Ouboter in Thesinge
Nederland in 2013 en sindsdien gaat het haar 
goed. Afgelopen oktober verscheen haar derde 
album Harnas van Glas, waarop ze volgens de 
flyer ’met elf fraaie liedjes de diepte induikt’.
Het was leuk geweest als we in Thesinge en/of 
Garmerwolde de kans hadden gehad het con
cert bij te wonen. Toen we de flyers binnen
kregen was het concert echter al lang en breed 
uitverkocht. Dat is erg jammer en wel iets waar 
de organisatie van dit mooie initiatief in de toe
komst rekening mee zou moeten houden. Geef 
inwoners van het dorp waar iets fraais georgani
seerd wordt ook de kans een kaartje te bemach
tigen voordat de officiële verkoop van start gaat. 
Dat is in ieder geval iets wat we bij de evaluatie 
zullen doorgeven.
Als je kaartjes hebt wordt het vast genieten in 
onze mooie kloosterkerk met die geweldige 
akoestiek. Dat is zeker.

Pluc Plaatsman

Afscheid 
Stichting Felicitas

De laatste voorstelling georganiseerd door 
Marion Vuijst, Clara van Zanten en Pluc 
Plaatsman van Stichting Felicitas was een 
groot succes. In een uitverkochte kerk sloot 
het koor Tous Les Oiseaux d’Europe een 
lange periode met veel culturele activiteiten 
op een mooie manier af. 
(foto Andries van der Meulen)
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De pers: hoe meer pers hoe minder bezoekers. De geruchten gingen dat het regionale 
kijkcijferkanon Expeditie Grunnen langs zou komen. Prompt stroomde de zaal leeg. 
En ja, daar waren ze. Op jacht naar smeuïge uitspraken over het fenomeen Thesinge in Beeld. 
‘Wat vaalt die op aan de foto’s?’ ‘Joa, der is ook veul veranderd netuurlek, mor der bennen 
mooie foto’s bie ja.’ (foto Margriet de Haan)

Aan De Dijk: bewoners Arend en Alwia Kol 
bewonderen zichzelf in de deur opening van 
hun huis. ‘Ik kan het me totaal niet meer 
herinneren’, meldt Alwia. Niet verwonderlijk: de 
fotoshoot was al maanden eerder. Een 
prachtidee van Thesinge in Beeld foto grafen 
Daphne, Yvonne en Belinda: dijkbewoners die 
hun straatgenoten fotografeerden in het kader 
van het maandthema mijn straat. (foto 
Belinda Hak)

In de kloosterkerk: niets mooiers dan de lichtinval door de hoge 
ramen van de kerk. Sowieso al een fotogeniek gebouw trouwens. 
Voorin de kerk gluren bezoekers door de kokers met het maandthema 
perspectief. Achterin de thema’s van Belinda, Martine, Ali, Yvonne en 
Jan. Het mag dan fris zijn in de kerk, maar de warme belangstelling 
van de bezoekers vergoedt alles. Topplek! (foto Yvonne Broekhuizen)

In de doos: wat rest van een jaar 
fotografie in Thesinge. Een royaal 
aantal sets van elf ansichtkaarten 
met favoriete foto’s van de 
fotografen. Te koop voor € 3,50 
per set, 3 sets voor een tientje. 
Te bestellen via thesingeinbeeld.nl.
Of te koop bij de Agrishop, in het 
schap aldaar. Een blijvende 
herinnering, in ieder geval tot de 
volgende editie van Thesinge in 
Beeld. (foto Ton Ensing)

Het is een poosje stil geweest rondom de feestcommissie 
Garmerwolde. Net toen men weer frisse moed had, gooide 
corona opnieuw roet in het eten. Maar de feestcommissie 
heeft achter de schermen niet stilgezeten! In goed overleg 
met het bestuur van Dorpshuis de Leeuw is besloten om de 
feestcommissie over te laten gaan in de activiteitencommis
sie van het dorpshuis. De redenen hiervoor zijn divers. Lang 
verhaal kort: het biedt veel voordelen om vanuit het prachtige 
nieuwe Dorpshuis de Leeuw activiteiten te organiseren voor 
iedereen die woonachtig en/of schoolgaand is in Garmer
wolde of het nog steeds een warm hart toedraagt. Op dit 
moment wordt achter de schermen gewerkt aan het vullen 
van de activiteitenkalender voor de maanden die nog volgen. 
Er hebben zich enthousiaste vrijwilligers gemeld om hieraan 
bij te dragen en te helpen om er een feestje van te maken in 
de tweede helft van 2022 (en daarna). Tevens gaan we mooie 
samenwerkingen aan met andere comités. Samen staan we 
sterk en kunnen we Garmerwolde weer laten bruisen.

Janneke Vermaas,
coördinator activiteitencommissie Dorpshuis de Leeuw

Feestcommissie wordt activiteitencommissie

Janneke proost op mooie activiteiten voor dit 
jaar. (foto Evy Vermaas)
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Onder het mom van de jeugd heeft de toekomst heeft vv 
GEO een start gemaakt met de jongste jeugd van 46 jaar. 

Op zaterdag 9 april hebben elf enthousiaste kinderen een eerste 
kennismaking gehad met voetbal en vv GEO. Deze eerste bijeenkomst 
was een groot succes, inmiddels is een vervolgtraining gepland!
Zoals u hebt kunnen lezen in eerdere berichtgeving en op onze website 
maakt de oudere jeugd van FC Groningen (Old Stars) gebruik van ons 
trainingscomplex op de donderdagmiddag gedurende de werkzaam
heden aan de zuidelijke ringweg. U bent van harte welkom om eens te 
komen kijken.
Doordat de competitie voor de senioren ten gevolge van covid veel 
uitgevallen wedstrijden kent moet er in de komende periode veel 
ingehaald worden. Dit intensieve wedstrijdschema betekent voor kleine 
clubs als vv GEO een uitdaging om voldoende fitte spelers twee maal 
per week op de been te krijgen. Dit doet in de komende periode een 
groot beroep op onze spelers. Helaas is het zaterdag 16 april niet gelukt 

GEO thuis
om voldoende spelers voor de wedstrijd in Stedum tegen vv Stedum op 
de been te brengen. Wij hopen dat dit een eenmalige situatie was. Dit 
onderschrijft nogmaals de noodzaak om ons seniorenbestand aan te 
vullen met extra spelers. In de komende periode zal hier extra aandacht 
aan besteed worden.
Zoals u wellicht weet bestaat vv GEO sinds 1948 en dit betekent dat wij 
ons 75jarig jubileum in 2023 mogen gaan vieren. Binnenkort zullen de 
voorbereidingen hiervoor worden opgestart.
Zaterdag 11 juni zal vv GEO zijn jaarlijkse seizoensafsluiting organiseren. 
In de ochtend zal er een programma voor de jeugd zijn en in de middag 
voor de senioren. De middag zal worden afgesloten met een Algemene 
Leden Vergadering. Definitieve berichtgeving hierover volgt in mei. 
Mocht u in de komende periode een wedstrijd van een van onze teams 
willen bijwonen dan kunt u het wedstrijdprogramma nazien op onze 
website.
Wij hopen u snel weer te mogen zien op ons sportpark.

Bestuur vv GEO ‘een club met ballen’

Om de droogte voor te blijven heeft men besloten om op vier plekken 
twee slangen door het hoofdveld te trekken: van doel naar doel, en de 
hoofdleiding vanaf de kant van de kantine. Op elke slang komen drie 
sprenkelaars: drie voor de achterkant van het veld en drie voor de 
voorkant. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Kaboutervoetballertjes bij GEO. Faya, Tara en Leviani tijdens hun 
eerste balcontact op het kunstgrasveld van GEO. Het is nog te vroeg 
om hier een tweede Lieke Martens of Arjan Robben in te zien, maar 
voor kabouters ziet het er al wel heel professioneel uit.
(foto Henk Tammens)

Matt en z’n matties door Matthieu Visser

We zijn op zoek naar jonge fotografen van 6 t/m 12 jaar. Natuur en 
Duurzaamheid Educatie, afdeling van de gemeente Groningen, 
organiseert een natuurfotowedstrijd.
Doe jij ook mee? Maak leuke foto’s in de natuur en stuur je mooiste in 
(maximaal drie stuks).

Natuurfotowedstrijd voor kinderen
Er zijn leuke prijzen te winnen en misschien zie je je foto wel terug op 
een echte tentoonstelling! Kijk voor de spelregels en meer info op onze 
website www.ndegroningen.nl.
 

 Natuur en Duurzaamheid Educatie Gemeente Groningen
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jes, duo’s of eenmansformaties een podium krijgen in één van de dorpen.

Het ontstaan
Marjo is vanaf het begin betrokken bij de Dorpshuissessies, als 
organisator en als leerling van de Popschool. ‘Er was een popschool
bandje dat een drummer zocht. Vroeger heb ik pianoles gehad, beetje 
gitaar gespeeld en gezongen. Ik dacht: laat ik dan maar de drummer 
zijn’. Ton is de enige Thesinger in het gezelschap. Hij is in 2019 bij de 
club gekomen die al bestaat sinds 2013. Marjo: ‘De Dorpshuissessies 
zijn destijds voortge komen uit de Rijdende Popschool. De allereerste 
editie was een avond waar de bandjes die vanuit de Popschool waren 
ontstaan, optraden. Als muzikanten kom je op een gegeven moment op 
het punt dat je toe bent aan spelen voor publiek. De Popschool leverde 
dus de artiesten en daar konden we prima een avond mee vullen’. 

Groove
Marjo heeft zich inmiddels alweer aan haar tweede formatie verbonden. 
Samen met onder anderen Maarten Strik, haar geliefde die bassist is, 
verzorgt ze de groove van Just Practice, de band waarmee ze op 21 mei 
voor het eerst gaat optreden. De groove is het ritme, de ‘hartslag’ van de 
muziek. Al mijmerend over de historie van de Dorpshuissessies, spreekt 
hier de vrouw die gerust het kloppend hart van de Dorpshuissessies 
genoemd kan worden. ‘Marjo is onze drive’, zegt Ton. Marjo: ‘Op een 
gegeven moment veranderde de samenstelling van de Dorpshuisses
sies; we hebben toen een wat minder levendige periode gehad. Maar 
om me heen kwam steeds die vraag: Wanneer gaan jullie weer?’ Marjo 
besloot de boel nieuw leven in te blazen en benaderde gaandeweg wat 
mensen. Eerst Wim, toen Huub en later Ton, wat uitgroeide tot wat Ton 
‘de leuke behapbare club’ noemt. Met behapbaar bedoelt hij simpelweg 
dat alle kwaliteiten voor een Dorpshuissessie in huis zijn. ‘Niet te veel, 
niet te weinig, precies goed’, zegt hij. 
Ton is bij de club gekomen vanwege zijn ervaring met het programme
ren van muziek op festivals. Hij was betrokken bij grote podia als 
Simplon, de jaarlijkse Zomermanifestatie in Stadspark en de voorloper 
van festival Noorderzon. Ton is bovendien bekend van Meziek mit Bus, 
de jaarlijkse roadtrip langs cafés in Groningen, waaronder Thesinge.  
Ton is tekst schrijver; hij zorgt dan ook voor de publiciteit en de website  
www.dorpshuissessies.nl.

‘De eerste postlockdown Dorpshuissessie zit er inmiddels op. Die werd 
goed bezocht’, vertelt Ton. Ongeveer tachtig mensen kwamen naar 
Dorpshuis de Leeuw. Een deel van het publiek kwam uit de dorpen, maar 
de optredende artiesten namen ook veel eigen publiek mee. En dan is er 
Huub Bouma, die dankzij zijn vaardigheden op sociale media zijn net werk 
van regionale muziekliefhebbers op de been weet te brengen. De 
avonden trekken dus muziekliefhebbers van binnen en buiten de dorpen. 
‘Daar zijn we blij mee natuurlijk’, zegt Ton. ‘Maar er kan nog veel meer bij.’ 

Een leuke behapbare club

Hiermee doelt Ton met nadruk op inwoners van Garmerwolde en 
 Thesinge. Om kennis te maken met buurdorpsgenoten, met muziek die 
wordt gemaakt door mensen uit de regio, of om gewoon bij elkaar te zijn.

Organisch proces
Gewoon bij elkaar zijn, dat was ook de indruk die ik kreeg bij de 
bijeenkomst op die donkere decemberavond eind vorig jaar. Ondanks de 
anderhalve meter en het schaarse licht, brandde het vuurtje fel. De 
Dorpshuissessies lagen weliswaar op hun gat, maar Marjo, Huub, Ton 
en Wim niet. Ze bespraken plannen en mogelijkheden om ‘straks’ de 
sessies weer op te pakken. De club kwam samen om in verbinding te 
blijven tot er betere tijden zouden aanbreken. ‘Het komt allemaal wel 
goed’, zo beloofden ze.
Zo is het precies als Ton vertelt hoe een Dorpshuissessie tot stand komt. 
‘Het is een organisch gebeuren’, schetst hij. ‘We prikken eerst een 
datum. Dat is best een gedoe nu alle activiteiten weer starten. Het idee 
is om de Dorpshuissessies de ene keer in Trefpunt te laten plaatsvinden 
en de andere keer in Dorpshuis de Leeuw. Zo hopen we bewoners van 
beide dorpen te bedienen. Het is natuurlijk heel fijn als je na zo’n avond 
vol gezelligheid lekker snel thuis bent, lopend of rollend. Daarin 
verschillen Thesingers en Garmerwolders niet. We hopen dat we met de 
Dorpshuissessies een kruisbestuiving kunnen bewerkstelligen, zodat de 
dorpen ook via de muziek samenkomen.’ Verbinding maken is dus een 
doel en muziek maken het middel. Hoe leuk!
Terug naar het organische proces dat tot een Dorpshuissessie leidt. Ton: 
‘Marjo speelt zelf in een band en zij heeft veel contact met andere 
bandjes in de regio. Zij nodigt muzikanten uit om te komen spelen en 
daar is ze goed in. Ze laat zich ook inspireren door de anderen natuur
lijk; we hebben allemaal wel veel connecties op het gebied van muziek. 
Wim is lokaal goed op de hoogte van wie wat wil en kan. Hij presenteert 
de Dorpshuissessies, altijd enthousiast en goed geïnformeerd. Door zijn 
ervaring als drummer kent hij de mores van de muziek en hij speelt daar 
doorlopend op in op allerlei manieren. Bovendien kan hij ontzettend 
lekker koken voor grote groepen.’ Ton vervolgt: ‘We leggen optredende 
artiesten lekker in de watten. Dat wordt wel eens vergeten. Muzikanten 
moeten zich welkom en gewaardeerd voelen omdat ze komen optreden, 
ook al is het podium niet heel groot. Dat hoort gewoon zo, vinden we. 
Na de soundcheck en voordat de avond losgaat eten we samen met de 
artiesten en iedereen van de organisatie. Verwennerij helpt om een 
beetje ontspanning te brengen.’
‘Hoewel de aanloop organisch is, verloopt een dorpshuissessie zelf 
volgens een behoorlijk strak draaiboek’, zegt Ton. ‘We beginnen ’s 
middags met alles klaarzetten. De vaste geluidsman is er al om 14.00 
uur. Na afloop drinken we nog een biertje samen en praten we na. We 
hopen dat dit helpt om andere muzikanten warm te krijgen om hier te 
komen spelen.’ 

Wie denkt dat een Dorpshuissessie een 
toevallige samenkomst van enkele lokale 
muzikanten is, heeft het helemaal mis.  Marjo 
Fleuren, Huub Bouma, Wim  Moltmaker en 
Ton Ensing, het brein en de handen achter 
de Dorpshuissessies, vertellen met veel 
enthousiasme over het onderwerp dat 
hen – naast iets van noaberschap of is het 
vriendschap? - tot elkaar brengt. 

Ik sprak ze eerder tijdens een vergadering bij 
Marjo thuis in december vorig jaar. Toen ‘alles’ 
en dus ook de Dorpshuissessies stillag. Nu de 
lockdown voorbij is en Garmerwolders en 
 Thesingers onder hun steen vandaan zijn 
gekropen, spreek ik voorafgaand aan de editie 
op 21 mei in De Leeuw (noteer!) met Ton 
Ensing en Marjo Fleuren. Met warmte vertellen 
ze over ‘de leuke behapbare club’ zoals Ton het 
gezelschap typeert. Vier keer per jaar zorgen zij 
dat beginnende en iets verder gevorderde band

Dorphuissessies – the band: v.l.n.r. Marjo Fleuren (gitaar), Wim Moltmaker (bas), Ton Ensing 
(drums), Huub Bouma (zang). (foto Margriet de Haan)
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Spannend
Een avond begint meestal met een formatie die nog weinig podium
ervaring heeft. ‘Dat is ontzettend spannend’, zegt Ton. ‘Wie is mijn 
publiek? Wat wordt van ons verwacht en gaan we dat waarmaken? Zal 
ons repertoire aanslaan? Is de opbouw van de set in orde?’ Het zijn 
vragen die een argeloze bezoeker wellicht minder bezighouden dan de 
artiesten. Ton: ‘Maar het valt nooit uit te vlakken, of je nou voor de eerste 
keer optreedt of al wat optredens achter de rug hebt.’ Podiumervaring 
opdoen, een drempel overgaan, nieuwe dingen uitproberen voor 
publiek; via de Dorpshuissessies worden muzikanten geholpen om te 
winnen aan vertrouwen, te toetsen wat goed en minder goed werkt. De 
tweede act is vaak iets meer ervaren dan de eerste, maar dit is geen 
harde afspraak. ‘De laatste sessie is de uitsmijter, dat kan een band zijn 
die iets nieuws wil uitproberen of een band waarvan we weten dat 
succes gegarandeerd is. Hoewel we dat nooit precies kunnen nagaan’, 
zegt Ton, ‘omdat de enthousiastelingen blijven en afhakers dan meestal 
al naar huis zijn, ha ha ha.’ 

De Dorpshuissessies worden doorgaans druk bezocht. (foto Ton Ensing)

Wat kost het?
‘We proberen muzikanten te betalen ook al is 
het een klein bedrag. Dat hoort bij de ver
wenstrategie en zorgt voor een goede naam 
onder artiesten. Als mensen hier graag spelen 
en we een beetje kunnen uitpakken zal zich 
dat op termijn uitbetalen’, denkt Ton. ‘Huub is 
de man van de subsidies via het Loket 
Leefbaarheid. Momenteel proberen we een 
incidentele subsidie voor een speciale, 
eenmalige Dorpshuissessie binnen te halen’. 
Behalve middelen haalt Huub publiek naar de 
dorpen; hij houdt zich vaak op in de Groninger 
scene. Ton: ‘Desondanks broeden we op 
manieren om inkomsten te verwerven. Het kost 
geld om een bandje in de lucht te houden en 

om muzikanten te binden aan de Dorpshuissessies’. Marjo vult aan: 
‘Publiek is belangrijk voor de dorpshuizen en we hopen dat Thesingers 
zich welkom voelen in Garmerwolde en Garmerwolders in Thesinge. 
Leukst is natuurlijk als het publiek de beide dorpshuizen steunt.’

De volgende Dorpshuissessie is gepland op 21 mei in De Leeuw. 
‘Eigenlijk was Thesinge aan de beurt, maar het Trefpunt was die dag al 
geboekt. Onze motor Marjo heeft een gaatje weten te vinden bij de 
Leeuw’, glundert Ton. Wat staat er op het programma? ‘We starten dus 
met Just Practice, een lokale formatie waar Marjo in drumt. Daarna staat 
Cynn geprogrammeerd. Cynn is docent bij de Popschool en voor veel 
muziekliefhebbers een bekend gezicht. Als afsluiter hebben we The 
Small Town Bandits uit Groningen. Zij gaan nieuwe dingen uitproberen.’ 
‘Na afloop lekker dansen op de afterparty met een lokale DJ!’, roept 
Marjo.
Wauw! De toegang is gratis!

Marieke de Groot

Felicitas met zwaard, palmtak en 
kroon als teken van overwinning. 
Aan haar voeten haar zeven 
zonen. (foto Gregor Peda)

Felicitas is haar naam. Wat betekent: geluk, gelukzalig. Deze naam 
komt u als inwoner van Thesinge natuurlijk bekend voor. 
Felicitas was de beschermheilige van het klooster Germania alhier. 
Haar geboortedag werd gevierd op 23 november. Heiligen worden 
altijd herdacht op de sterfdag - geboorte dag voor de eeuwigheid.

Felicitas was een deftige, rijke dame, die haar dagen doorbracht met 
liefdadigheid en het op voeden van haar zeven zonen. Haar heilig 
voorbeeld bracht veel mensen tot het christelijke geloof en om die reden 
werd ze aangeklaagd. Omdat de prefect (bestuurder) haar niet tot 
afgoderij kon bewegen, begon hij haar zoons te bedreigen. Maar hun 
moeder spoorde hen aan; dat zij liever moesten sterven, dan aan de 
af goderij te offeren. Daarop werd de hele familie vreselijk gemarteld en 
vermoord. We zullen u de details besparen.
De namen van haar zeven zonen waren:  Januarius, Felix, Philippua, 
Martalis, Vitalis, Alexander en Silanus. Hun gedenkdag is 10 juli. 
Felicitas zat eerst nog vier maanden in de gevangenis, voordat zij werd 
onthoofd. Waarschijnlijk werden ze onder keizer Marcus  Aurelius (rond 
162) of onder keizer Antoninus Pius (138161) vermoord.

Felicitaskerken
In Lüdinghausen (Westfalen, Duitsland) is een grote hallenkerk aan haar 
gewijd. Alleen in de Duitse tekst is sprake van zeven broeders. Het 
misverstand over de zeven zonen of broeders is ontstaan door het 
verhaal van de Makkabese broeders (2 Mak.7). Dat wordt beschreven in 
het apocrief boek Makkabeeën. Apocrief is Grieks voor verborgen. Deze 
boeken komen niet voor in de Hebreeuwse bijbel (als ik dat zo mag 
noemen) en de Protestantse bijbel. Wel in de RoomsKatholieke bijbel.
Felicitas en de zeven zonen of broeders zijn in vier verschillende 
catacomben bijgezet.  Felicitas rust naast Silanus, waardoor de legende 
ontstond dat Felicitas de moeder van de zeven kinderen zou zijn.

De deftige dame van Thesinge
Behalve hier in Thesinge is er nog 
één Felicitaskerk in Nederland (in 
Italië is dat wel anders). In het hart 
van de groeikern Spijkenisse 
realiseerde architect Maarten Min de 
R.K. Felicitaskerk in 1987. Als er één 
instituut is waarvan de gebouwen vol 
zitten met betekenissen, sym bolen, 
beelden, glasinlood ramen, dan is 
het wel de RoomsKatholieke kerk 
met haar traditie van 2000 jaar.
En dan hadden of hebben we in 
Thesinge ook nog de stichting 
Felicitas. En Trijn van der  Meulen 
Dijkstra, die in het theaterstuk Veur 
Altied, een prachtige rol neerzette 
als Felicitas.
Nog even terug naar Spijkenisse: 
het is het levensverhaal van onze 
patrones van de parochie. Aan de 
ene kant heel gruwelijk, aan de 
andere kant opmerkelijk om het 
standvastige geloof uit de tijd van 
de eerste christenen. Tot op de dag van vandaag worden mensen om 
hun geloofsovertuiging vervolgd, gemarteld en gedood. Dat ‘vrijheid 
van geloof’ ons motto mag zijn wanneer wij als parochie ons parochie
feest eind november mogen vieren (Jaqueline Hoedt).

Mijn hartelijke dank gaat uit naar de R.K. Felicitas  kerk in Spijkenisse, in 
het bijzonder mevrouw Annelies van Zomeren. En naar mevrouw  Jetske 
Ypma uit Thesinge.

Jakob van der Woude
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Op de voorjaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Garmer
wolde d.d. 22 maart waren zo’n veertig mensen aanwezig. We werden 
ontvangen met koffie/thee en gebak. Het gebak bleek een traktatie van 
het Waterbedrijf als dank voor de goede samenwerking met het dorp 
inzake de industriewaterfabriek.
Uiteraard waren er de nodige mededelingen, zoals:
  Baukje en Olga zijn de nieuwe contactper sonen voor de Hartveilig trai

ningen.
  De werkzaamheden aan de Dorpsweg waren nodig voor aansluiting 

door Enexis naar de nieuwe boerderij van de familie Wigboldus, netver
betering voor de hele Dorpsweg en aansluiting door het waterbedrijf 
naar de nieuwe boerderij.

  Vlak voor of na de meivakantie kunnen de kinderen hun oude ver
trouwde school aan de Dorpsweg weer betrekken.

  Na zes jaar is het bestuur van de Garmerheerd afgetreden en de stich
ting opgeheven. Het geld is geschonken aan de school. De gemeente 
heeft de grond gekocht en staat open voor een herstart.

  De aanplant van de nieuwe fruitbomen in de Garmerhof is verplaatst 
naar de herfst.

  De plannen voor een uitkijktoren en theater locatie bij de Eemskanaal
dijk zijn afgeblazen. Er is wel ruimte voor een tribune en betonplaat. De 
mogelijkheden voor een zandstrandje en aanlegkade bij het Damster
diep worden nog onderzocht.

Bestuursverkiezing
Peter Vermaas wordt per acclamatie benoemd als algemeen bestuurslid, 
Nynke Kloppenburg neemt na zes jaar afscheid van het bestuur. Zij was 
een betrokken en actieve voorzitter en zette zich onder andere in voor het 
dorpenoverleg, de nieuwsbrief, dorpsvisie en het zonnepark. Bij gebrek 
aan een nieuwe voorzitter zullen de taken onderling worden verdeeld, 
voor het samenstellen van de nieuwsbrief wordt nog iemand gezocht.
 

Vergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
Industriewaterzuivering
De eerste contacten over een waterfabriek waren in 2016, in 2019 werd 
van start gegaan.
De fabriek draait en is goed voor tien miljoen kuub industriewater, voor de 
Eemshaven plus straks ook het gebied Delfzijl. Ze zijn bezig om ook het 
afvalwater van de rioolwaterzuivering (RWZI) gebruiksklaar te maken. Op 
zaterdag 25 juni komt er nog een feestje, zet de datum alvast in de agenda.

Nieuwe projecten 
Eind 2019 is het gebiedsteam de gesprekken met de dorpen over een 
nieuwe dorpsvisie aangegaan. Het is de bedoeling om op maandag 9 mei 
alle verschillende ideeën uit de enquête in 2021 te bespreken. Kijk voor 
meer informatie op stemvan.groningen.nl en klik door naar de Stem van 
Ten Boer. Als voorbeeld nemen we de vorderingen bij de Fledderbosch
weg, het voetpad is inmiddels gerealiseerd. ‘Je kunt geen bomen langs de 
Fledderboschweg planten: er liggen kabels en leidingen. Het schelpenpad 
was een drama!’ reageert iemand uit de zaal. Inderdaad, er is iets fout 
gegaan met de klikmelding; er komt nu een gras/klavermengsel. De dijk
trap bij de RWZI is niet toegankelijk voor rolstoelen; wellicht kan dit worden 
meegenomen bij de bouw van de tribune.

Rondvraag
Na de verslagen van de diverse commissies en werkgroepen volgt de 
rondvraag. Hierin wordt onder andere aandacht gevraagd voor gezamen
lijke hulp aan Oekraïense vluchtelingen, het recht/de noodzaak van wan
delaars – met of zonder hond – om gebruik te maken van de (snel)fiets
paden, en de niet te vinden trappetjes bij het Eemskanaal. Wanneer 
worden deze eindelijk wit geverfd?
Het is nog in onderhandeling hoe invulling kan worden gegeven aan het 
50% eigenaarschap van het zonnepark. Het streven is om het gelijkwaar
dig met de projectontwikkelaar te doen. Binnenkort zal er begonnen moe
ten worden, want anders verloopt de subsidie.

De voorzitter sluit de vergadering met de dringende oproep: Kom allemaal 
op 9 mei om de ideeën uit de dorpsvisie met elkaar te bespreken! 

Hillie Ramaker-Tepper

Een kijkje in kale klaslokalen
Op woensdag 13 april konden leerlingen, ouders en andere belangstel
lenden een kijkje nemen in basisschool De Til in Thesinge. Het school
gebouw wordt versterkt, verduurzaamd en verbouwd. Om te zien hoe dit 
verloopt organiseerden aannemer Paas B.V. en Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG) een kijkmiddag. Bij binnenkomst kreeg iedereen een 
helm van de aannemer; het gaat immers om een bouwplaats. Binnen 
kon je zien wat er al is gebeurd en je een voorstelling maken van hoe 
het gaat worden. Hierbij was wel wat fantasie nodig, want op dit moment 
bestaat de school vooral uit kale muren. Op het schoolplein stond een 
heuse ijscowagen; iedereen werd getrakteerd op een heerlijk schepijsje. 
De helm en het veiligheidshesje mochten de kinderen meenemen naar 
huis. 
Hopelijk kunnen ze na de zomervakantie weer gewoon lopend of op de 
fiets naar school, en niet meer met de bus naar Ten Boer.

Roelie Karsijns

Bijna alle leerlingen van De Til namen, voorzien van helm en hesje, een 
kijkje op de bouwplaats (foto Wolter Karsijns)

Nieuws OBS Garmerwolde
De afzuigleidingen hangen er allemaal, net als de verlichting in het sys
teemplafond. De wanden zijn voorzien van vezelbehang en witgeverfd. De 
vloeren zijn met een egaliseervloeistof behandeld en hebben een nieuw 
kunststof toplaagje gekregen. Op de zolder worden voorbereidingen 
getroffen voor het ophangen van de afzuiginstallatie; de pijp naar buiten 
wordt zo’n 55 cm doorsnee. De nieuwe dubbele deur en de beide nieuwe 
ramen in het speellokaal hebben glas gekregen en ook de deuren voor de 
stoppenkast (cv/elektra) zijn geplaatst.

tekst en foto Sieb-Klaas Iwema
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Colofon
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 
3 juni 2022
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag 
21 mei vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Agenda

Foto van de maand
Of je deze foto nou in kleur of zwart-wit ziet: 
een prachtig tafereel langs het Boer Goensepad 
(foto Patrizia Meijer)

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 30 april
  Thesinge, Trefpunt: Klusochtend 

dorpshuis. Aanmelden via 
trefpunt@thesinge.com. 

  Partyboerderij Hof van Scharmer: 
Viering 50jarig bestaan van  
The Magic Five. ’s Middags 
alleen voor genodigden, na 
20.00 uur is iedereen welkom. 
Entree is gratis.

Vrijdag 6 mei
Thesinge, Trefpunt; van 17.00  
19.00 uur: Borreluurtje met frituur.
Zaterdag 7 mei
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Maandag 9 mei
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: Bespreking van 
alle verschillende ideeën uit de 
enquête. Zie artikel Dorpsbelangen.

Dinsdag 10 mei
  Thesinge, gymzaal: 13.30 tot 

15.00: Cursus Valpreventie/ 
In Balans.

  Garmerwolde, gymzaal: 15.45 tot 
17.15 uur: Cursus Valpreventie/  
In Balans.

  Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: Kaartclub  
De Soos.

Donderdag 12 mei
Met de Garmerstee naar Molen
museum De Wachter in Zuidlaren.
Zondag 15 mei
Thesinge, Kloosterkerk; 15.00 uur: 
concert Maaike Ouboter. Zie artikel.
Vrijdag 20 mei
Garmerwolde, Dorpshuis de Leeuw;
20.00 uur: Jaarvergadering 
Presto, met lezing Fré Schreiber.
Zaterdag 21 mei
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: Dorpshuis
sessies. Zie artikel.
Donderdag 26, zaterdag 28 en 
zondag 29 mei (Hemelvaart)
Garmerwolde en Thesinge, 
dorpskerk en kloosterkerk; 13.00 
tot 17.00: Feest van de Geest. 
Zie artikel.
De woensdagen 4 en 18 mei en 
1 juni
Garmerwolde, jeu de boulesbaan: 
14.00 uur: jeudeboules (bij goed 
weer). 
Info Pia Pops, tel. 050 541 65 87.

Zaterdag 28 mei
Thesinge, Café Molenzicht; 19.30 
uur: Kaartclub ‘De Eendracht’.
Vrijdag 3 juni
Garmerwolde, vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zaterdag 4, zondag 5 en 
maandag 6 juni (Pinksteren) 
Garmerwolde en Thesinge, 
dorps kerk en kloosterkerk; 
13.00 tot 17.00: Feest van de 
Geest. Zie artikel.
Zondag 5 juni
Garmerwolde, dorpskerk; vanaf 
15.00 uur: The Food of Love. 
Muziek met werken van o.a. Henry 
Purcell. Kaarten € 20,. 
www.kerkgarmerwolde.nl

De Soos
De klaverjasavond in april heeft de 
volgende uitslag opgeleverd:
1 Joke Vliem 4311 pnt.
2 Wilma Tammeling 3666 pnt.
3 Geert Pops 3540 pnt.

De volgende keer is op dinsdag 
10 mei, aanvang 20.00 uur, in 
Dorpshuis de Leeuw te Garmer
wolde. Kom vrijblijvend een keertje 
meekaarten en de sfeer proeven.

Jannes Ramaker

Stoomfluitje
Schoonmaakhulp gevraagd. Werk
tijden en frequentie in overleg 
(bv. 4 of 2 keer per maand). 
Dorpsweg 73, Garmerwolde, 
tel. 050 542 29 89

Oproep 
poffert bakken
In deze krant heeft u meer kunnen 
lezen over het op handen zijnde 
congres op 23 en 24 mei. 
We mogen weer een groot aantal 
(internationale) gasten verwel
komen in Thesinge. Tijdens de 
lunch op de tweede dag willen we 
ook poffert gaan serveren. 
Kunt en wilt u een poffert bakken 
voor onze gasten?
Laat het dan even weten via
trefpunt@thesinge.com.

Annelies Hofstede


