
1

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

36e jaargang    december 2010

Kerstgevoel
Wat is het toch, dat gevoel dat Kerst aan
mensenkinderen geeft. Warmte, geborgen-
heid en hoop in de koude, donkere en
mistige dagen aan het einde van het jaar. Bij
voorkeur in een witte, met zachte sneeuw
bedekte, wereld. “Stille Nacht, Heilige
Nacht”. Kerstgezang, muziek, verlichting
en versiering om deze dagen feestelijk te
maken. Zoete, warme dranken en extra aan-
dacht voor de warme maaltijd die met gelief-
den wordt genuttigd. Kerst in de kerk met
een boekje en een sinaasappel. Weemoed
en herinneringen aan vervlogen tijden. Een
diep geworteld gevoel en verlangen in de
harten van mensenkinderen.

Ja, dat roept Kerst bij veel mensen op. Een
verlangen dat helaas niet voor iedereen wordt
vervuld, maar wordt overheerst door angst,
eenzaamheid en teleurstelling. Voor deze men-
senkinderen hoeft het dan ook niet zo dat, in
hun ogen overdreven kerstgedoe. Het kerst-
gedoe dat hen het gevoel geeft in de kou te
staan. Voor hen kunnen deze dagen gestolen
worden. Dat is de andere zijde van massaal
gevierde feestdagen met de nadruk op har-
monie en huiselijkheid.

Degenen die hun verhaal vertellen in deze
kersteditie van de G&T blikken terug op een
korte of langere tijd die ze in één van onze
dorpen hebben doorgebracht. Mensen die op
een andere plek op deze aardbol kerst hopen
te vieren met het kerst-winter-gevoel van wel-
eer in hun herinnering. Al moeten sommigen
van hen wel erg diep graven om juist die
vieringen boven te krijgen. De herinneringen
zijn meer gebaseerd op het gevoel van gebor-
genheid in een klein Gronings dorp en veel
minder op de kerstgebruiken met amusement
en glitter.
Kerstgevoel is niet te koop. Zo is ook de
ervaring van één van de Thaisner reizigers
naar Oldenburg. Kerstmarkten bieden veel
van hetzelfde, prullaria en eetwaren, maar het
echte kerstgevoel ontstond in de bus en bij het
diner door het samenzijn en de gesprekken.
En daar hoeft het echt geen Kerst voor te zijn!

De redactie van de G&T express wenst ieder-
een goede feestdagen en een hoopvol 2011.

Sophie met haar dochters, Nicole, Femke en Emma.

Witte Kerst
Sophie Buringa
Van de Garmerwoldenaren die zijn uitgevlogen, is Sophie Buringa (1980) misschien
wel het verst weg neergestreken: op een plek waar de Kerst bijna altijd wit is. Hoe kijkt
zij terug op Kerst in het dorp van haar jeugd?

Sophie Buringa, of Op den Kelder, zoals ze
nu heet, werd geboren in Garmerwolde. Daar
woonde ze eerst aan de L. van der Veen-
straat, later aan de Dorpsweg, in het huis
waar haar ouders nu nog wonen.
Samen met haar man Bart (broer van Anita
op den Kelder uit Thesinge) emigreerde ze in
juli 2000 naar het Canadese Salford in de
provincie Ontario. Daar runnen ze, samen
met haar schoonouders, een melkveebedrijf
met 150 melkkoeien, ongeveer 150 stuks
jongvee en wat meststieren. Twee honden,
zeven paarden en drie schapen maken de
veestapel compleet. Sophie en haar man
hebben drie dochters: Emma (7), Nicole (5)
en Femke (3).

Kerststukjes
“Ik herinner me nog, uit mijn tijd op de OBS
Garmerwolde, dat we kerststukjes maakten
op school. Daarna aten we met elkaar, ook in
de klas. Dat vond ik heel bijzonder. Toen ik
wat ouder was, maakte ik ook wel kerststuk-
jes voor onze oudere buurtbewoners op de
Dorpsweg. Ik vond het erg leuk om ze daar-
mee blij te maken.
De mooie, grote dorpskerstboom bij Span-
ninga op de hoek herinner ik me ook nog
goed.
Thuis vond ik het vooral erg leuk om samen
met mijn moeder de kerstboom te versieren
en met ons gezin iets speciaals te eten. Ik kijk
goed terug op Kerstmis in Garmerwolde,



2

maar ik mis het niet echt. Het was
toen leuk, maar hoort nu bij het
verleden. Als we in Garmerwolde
zijn, is het altijd gezellig, daar hoeft
het geen Kerstmis voor te zijn.”

Zingende kerstbomen
“Hier in Ontario is onze Kerst
meestal wit, wat natuurlijk een
hoop plezier geeft. Dan kunnen
we skiën, sleeën of met sneeuw-
scooters rijden. Ook is er erg veel
kerstverlichting buiten. Hele par-
ken staan er vol mee, en er zijn
allerlei thema’s, zoals kerststal-
len, stripfiguren en zelfs zingende

In dichte mist …
Frouk Holtman
Frouk Holtman woont alweer zo’n kleine tien jaar in Ten Boer,
maar ze is nog geregeld in Thesinge. Om hand & spandiensten te
verrichten in het drukke huishouden van dochter Saskia Vaatstra
of om op de kleintjes te passen bij Pieter en Greetje Holtman. Het
grootste deel van haar leven speelde zich af op de boerderij aan
de Lageweg in Klunder. Een bezige bij; zo ken ik haar en dat is nog
niet veranderd! Maar het houdt je jong, want ondanks dat ik haar
een hele poos niet zag, lijkt ze nauwelijks ouder geworden. Ze
fietst en wandelt nog even veel (of meer zelfs?) als vroeger en
oogt opmerkelijk fit.

kerstbomen. Je kunt er langs lo-
pen of met de auto langs rijden,
wat de kinderen geweldig vinden.
Kerstmis betekent voor mij gezel-
lige dingen doen met mijn gezin.
Soms komt er familie over vanuit
Nederland en die doet dan gezel-
lig met ons mee.

Ik wens iedereen in Garmer-wol-
de en Thesinge heel prettige kerst-
dagen en een geweldig 2011 en
wie weet spreken we elkaar nog
eens.”

Sophie Buringa
Anne Benneker

De uitnodigende lichtjes achter
het raam van de Kloosterkerk, de
warmte en bijzondere sfeer en
elkaar ontmoeten in de Kerst-
nachtdienst, na een hele tocht op
de fiets langs het Maar naar het
dorp; Frouk kwam nooit met de
auto.
Dat is het eerste wat ze noemt als
ik haar vraag naar haar herinne-
ringen aan de decembermaand in
Thesinge. En wat ze mist; in Ten
Boer wordt er ook een dienst ge-
houden, in de sporthal. Daar kun-
nen veel meer mensen in, maar
het is een stuk minder sfeervol en
gezellig dan in de prachtige Kloos-
terkerk.

De ontmoeting staat voor haar
centraal en december in het teken
van familie. Omdat alle kinderen
(Saskia, Janny en Pieter) met hun
gezinnen in de buurt wonen en er
een hechte band is, wordt er veel
gevierd samen.
Dat begint al met Sinterklaas; dit
jaar bleven alle zeven kleinkinde-
ren bij haar slapen!
Dan Kerst, de eerste dag is voor
kinderen en kleinkinderen. Twee-
de Kerstdag wordt traditioneel bij
haar broer Arie en zijn vrouw Tine
(vd Goot) op de boerderij in Ten
Post gevierd. Met een broodmaal-
tijd en samen zingen bij het orgel,
dat vaardig door Arie wordt be-
speeld. Vroeger waren ook alle
kinderen daarbij, maar inmiddels
heeft de familie zo’n omvang aan-
genomen, dat dat nu niet meer
gebeurt. Meestal is zus Tiet, die in
de buurt van Arnhem woont, ook
van de partij.
Op oudjaarsdag komt
Janny om na het mid-
dageten (al jáááren
een vast tijdstip) olie-
bollen en appelflap-
pen met haar te bak-
ken.

Die alle kinderen en kleinkinderen
helpen opmaken!

Drie jaar geleden vierde Frouk
voor het laatst Oud&Nieuw in The-
singe. Die nacht zal ze niet gauw
vergeten! Er hing een extreem
dichte mist en na middernacht
vertrok ze met haar auto naar Ten
Boer. Na een hele poos kwam ze
in Garmerwolde aan en kon toen
echt niet verder.
Maar een van der Goot geeft niet
zomaar op en te voet ging ze
langs het fietspad verder.
De kinderen hádden het onder-
tussen niet meer; er werd door
een familielid in Ten Boer bij haar
huis gepost, ze was niet te berei-
ken, niemand zag haar auto bij de
Agrishop staan en de gealarmeer-
de politie zag haar ook niet lopen
langs de Rijksweg.

Toen ze uiteindelijk haar huis be-
reikt had, ging opnieuw de tele-
foon, ditmaal nam ze op.
Iedereen kon uiteindelijk rustig
gaan slapen.
De volgende ochtend stonden
haar kinderen alweer vroeg voor
de deur met de onheilstijding dat
haar auto die nacht in Garmerwol-
de volledig was uitgebrand!
Sindsdien heeft Frouk een mo-
bieltje en viert ze Oud&Nieuw in
Ten Boer met zus en schoonzus-
sen. Wel zo rustig….

Susan de Smidt

Voor Frouk Holtman
staat december

in het teken
van familie.

Kerstsfeer in onze dorpen

Thesinge. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Garmerwolde. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Onaangename en angstige Kerstdagen
Jaap Reinders
Plotseling waren ze er: het echtpaar Melle en Marie uit Groningen.
Melle moest als spoorwegman onderduiken nadat de grote spoor-
wegstaking was uitgeroepen (september 1944). Eerst hadden ze
op een adres in Groningen onderdak gevonden, maar in novem-
ber moesten ze daar weg en kwamen ze bij ons. Marie verwachtte
een baby.

En toen kwamen die Kerstdagen
van 1944, die zo angstig en span-
nend zouden verlopen. Twee da-
gen voor Kerst kreeg Marie hevi-
ge bloedingen en dokter Ander-
son vond het absoluut nodig dat
ze naar het ziekenhuis ging. Au-
to’s reden er niet meer, zij werd
daarom in een koets naar Gronin-
gen gebracht.
Dit alles baarde mijn ouders en
Melle grote zorgen want stel je
voor, dat het niet goed zou gaan
met de baby of dat iemand Marie
daar zou herkennen!
Mijn moeder ging op de middag
van de eerste Kerstdag op haar
fiets met houten banden naar het
ziekenhuis om Marie te bezoeken
en ze kwam terug met de droevi-
ge mededeling dat Marie haar kind-
je had verloren.
Op de avond van de volgende dag

kwam er bezoek: de vrouw van
bakker Bloemendaal bracht een
alarmerende boodschap: zij was
met haar dochter in het zieken-
huis geweest om op dezelfde zaal,
waar Marie lag, een zieke kennis
te bezoeken en daar was diezelf-
de middag een vrouw opgeno-
men, die bij Marie in de straat
woonde en die rondtetterde dat
Marie haar man een spoorweg-
staker was. Mevrouw Bloemend-
aal kwam ons waarschuwen, want
Moeders mooie leugentjesweb
was in een klap vernietigd!
Diezelfde avond nog vertrok Mel-
le naar een ander adres en toen
Marie de volgende dag het zie-
kenhuis mocht verlaten, werd ook
zij elders ondergebracht.
Dankzij de waarschuwing van
Mevr. Bloemendaal zijn wij aan
een groot gevaar ontsnapt, want
toen wij een paar dagen daarna
op een middag bezoek kregen
van twee Grüne Polizisten en twee
NSB-Landwachters, die het hele
huis van onder tot boven door-
zochten, werd er gelukkig niemand
meer gevonden.
Dit alles is nu 66 jaar geleden
gebeurd, maar als ik aan die Kerst-
dagen terugdenk, dan voel ik nog
de angstige spanning die ons toen
in zijn greep hield!

Jaap Reinders, Delfzijl

Naschrift redactie: Jaap Rein-
ders is opgegroeid in Gar-
merwolde. Zijn vader was
hoofdonderwijzer op de OBS
Garmerwolde; het gezin
woonde in het ‘meestershuis’
rechts van de school.

De aflevering van de kerstboom in Garmerwolde. (Foto: Dirk Heslinga)

Een kerstboom opzetten
Zaterdag 11 december is een delegatie uit de dorpen van de
gemeente Ten Boer naar Hesel geweest om de kerstbomen op te
halen. Het was regenachtig weer toen wij vertrokken; Herman
Huiskes en Dirk Heslinga uit Garmerwolde en Jakob van Zanten
met zijn zoon Leon en Jakob van der Woude uit Thesinge.

Aangekomen in het grote bos in
Hesel, stonden Koos Oosterbeek
en Ria Stoppels al op ons te wach-
ten, met een grote vrachtwagen.
Deze had Koos via zijn werk, Rein-
ders uit Ten Post, geregeld. Ze-
ven kerstbomen werden op de
vrachtwagen geladen. Bij vertrek
bleek de vrachtwagen uit te glij-
den op het ijs dat er lag. Maar je
bent chauffeur of niet: Koos wist
de vrachtwagen los te krijgen.
Onze vrienden in Hesel weten wat
het is als de gemeente Ten Boer
komt om kerstbomen te halen.
Fantastich was de verzorging;
snert met Veltins, koffie of fris. De
burgemeester, en hij niet alleen,

wenste ons “ein Frohes Fest und
eind Guten Rutch”. Das wunschen
wir Ihn auch. Tot volgend jaar.
Hoe het in Garmerwolde ging weet
ik niet, maar in Thesinge werd met
veel mankracht geprobeerd de
grote kerstboom omhoog te krij-
gen. Het ging niet gemakkelijk,
maar de boom staat; mede dank-
zij de firma Reinders (volgend jaar
weer!!!), Roelf en Rijkwerd, Wil-
lem, Jo en ondergetekende. Dat
doen we volgend jaar weer.
Om over de jeugd van Taisn te
spreken; Leon bedankt, “hest die
goud verweerd.”

Jakob van de Woude

De aflevering van de kerstboom in Thesinge. (Foto: Dirk Heslinga)

Jaap Reinders. (Foto: Margriet de
Haan)

Melle mocht zich buitenshuis na-
tuurlijk niet laten zien; hij verborg
zich steeds als de kinderen speel-
kwartier hadden op het school-
plein en als er gebeld werd ver-
dween hij in een kast. Marie kwam
wel buiten, mijn moeder spon een
vernuftig web van verdichtsels en
verklaringen. Zij vertelde dat Ma-
rie een nicht van ons was, die haar
huis had moeten verlaten, door-
dat het gebied waar ze woonde
door de Duitsers onder water was
gezet.
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Kerst in bermuda en Hawaï-shirt
Geert Hoekstra
In 2006 is Geert vertrokken van Achter-Thesinge. Hij is een zoon
van Sjoerd en Annie Hoekstra die daar woonden en werkten op de
boerderij aan de Thesingerlaan met hun gezin met vier kinderen.
Geert is de helft van een tweeling en samen zijn zij de jongsten uit
het gezin. Vader Sjoerd overleed in 1996 en sinds enkele jaren
woont moeder Annie in IJlst. Broer Arend woont nu nog in het
ouderlijk huis. Geert gaf toe aan zijn drang naar vrijheid en wilde
los van de bureaucratische regels. In Bolivia vindt hij wel moge-
lijkheden voor de toekomst maar moet ook hier vaak in gevecht
met de instanties om zaken te regelen. Dit kost enorm veel tijd en
is erg frustrerend.

Geert zette samen met een ande-
re Nederlander een importbedrijf
op voor vrachtwagens en zware
machines. Hij reisde veel door
Bolivia en naar Chili voor zijn werk
en leerde het land goed kennen.
Er wordt Spaans gesproken wat
Geert al voor zijn vertrek uit Ne-
derland in een cursus had ge-
leerd. Hij woont in Santa Cruz de
la Sierra, een stad met 1,5 miljoen
inwoners. Het klimaat in Bolivia
varieert van koud tot tropisch en
er is laagvlakte en hoogland. Het
land is rijk aan delfstoffen en er
wordt olie en aardgas geëxpor-
teerd. Economisch gaat het in het
land van president Morales, on-
danks dat er ook veel vruchtbaar
land is, moeizaam. Na ruim drie
jaar heeft Geert zich uit laten ko-

pen van het importbedrijf en is
samen met een andere Nederlan-
der een veeteeltbedrijf in dit tro-
pisch gebied begonnen. “Het vin-
den van een stuk grond is gelukt
en hopelijk staat er half december
na een moeizaam bouwproces
met een plaatselijke melkmachi-
nedealer een melkstal! Mijn twee-
lingbroer Wijtse en Arjan Balkema
uit Thesinge stuurden twee melk-
machines op. Nu melken we 22
koeien met de hand, net zoals
mijn opa dat deed. Aan de menta-
liteit van het Boliviaanse volk heb
ik erg moeten wennen. De men-
sen zijn heetgebakerd en gauw
beledigd. En als je op de hoog-
vlakte door de plaatselijke bevol-
king verdacht wordt van een mis-
drijf heb je grote kans, als de
politie er niet snel genoeg bij is,
dat je bestraft wordt op de oor-
spronkelijke indianenmanier: erg
wreed!”

Kerst
“Je komt hier niet echt in de stem-
ming in bermuda en Hawaï-shirt!
Als er kerstversieringen zijn in dit
voornamelijk katholiek land dan
zijn ze erg kitsch. Wij gaan wel
naar de Baptistenkerk, waar En-

Geert en zijn zoon Jelke.

Geert en zijn vriendin Jane.

gels gesproken wordt en veel bui-
tenlanders, vooral uit Amerika en
Canada, komen.” Geert woont
samen met zijn Braziliaanse vrien-
din Jane en zijn zoon Jelke. “Ik mis
hier rond kerst de geur van de
suikerfabriek. Dat was zo kenmer-
kend voor die periode. Aan de
gezelligheid thuis en aan het stap-
pen met vrienden in die periode
heb ik mooie herinneringen, maar
dat stappen gaat er wel af als je
dertig plus bent. Zo zijn we met
carnaval van plan om op vakantie
te gaan naar Paraguay. Hier is ’t
dan een gekkenhuis waar wij niet
zoveel mee hebben. Er wonen in
Santa Cruz zo’n dertig Nederlan-

ders die sinds ruim een jaar bij-
eenkomsten organiseren. Er is een
schooltje voor onderwijs in de
Nederlandse taal en cultuur. Voor
mij is het netwerken hier belang-
rijk. Door elkaar te informeren en
te helpen kom je vaak verder.
Ik wil alle bekenden hartelijk groe-
ten en wens iedereen “Feliz Navi-
dad” vanuit Bolivia!”

Truus Top

N.B. Op www.boerderij.nl kunt
u nog veel meer lezen over Geert
Hoekstra als u zijn naam intypt.
_______________________________________________________

Langs deze weg wil ik ieder-
een heel hartelijk bedanken
voor de vele blijken van me-
deleven en de toegezonden
kaarten tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en in het Tal-
mahuis.
Het heeft me veel goeds ge-
daan.

J. Wolt
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Oerherinneringen
De Ypma’s
Huizen en boerderijen worden in Thesinge vaak genoemd naar
hun vorige bewoners, en Gert Groothoff woont nu in de boerderij
van Sytze en Anneke. Sytze en Anneke Ypma hebben van 1996 tot
2001 aan de Lageweg 13 in Thesinge gewoond. Vertrekken uit
Thesinge heeft Sytze en Anneke heel wat hoofdbrekens gekost.
Wilden ze echt wel weg uit Thesinge, waar hun eerste twee
kinderen, Johannes en Hannah geboren zijn? Zouden ze wel
kunnen aarden op het Waddeneiland Terschelling? Dit soort
hoofdbrekens zijn kennelijk verbonden aan Sytze zijn beroep als
dominee, want inmiddels is het gezin alweer sinds 2008 van
Terschelling vertrokken en woont nu in het Friese Scharnegou-
tum.

Sytze heeft geen idee of Scharne-
goutum zijn eindstation zal wor-
den of niet. De gedachte ergens
voorgoed neer te strijken en wor-
tel te schieten - en een gevoel van
onafscheidbaarheid met zijn om-
geving te ontwikkelen - trekt hem
wel, maar nu nog niet. Voor Anne-
ke ligt het iets anders: “Ik schiet
direct wortel, waar ik ook ben en
dan wil ik er niet meer vandaan en
voel ik me gelukkig.” Ondanks de
fantastische tijd die ze op Ter-
schelling gehad hebben, heeft
Anneke wel het gevoel dat ze op
de wal thuishoren: vrienden en
familie bezoeken is zoveel gemak-
kelijker! En je kunt veel sneller
even naar de stad! “DE stad, wel-
ke stad bedoel je dan? Jullie leven
nu in het midden van ELF steden-
land, welke stad noem je dan DE
stad”? Tot mijn grote genoegen,
legt Sytze uit dat DE stad voor
hem nog altijd de stad “Gronin-
gen” is.

Johannes en Hannah voelen zich
ook beter thuis aan de wal dan op

het naar hun mening “kleine Ter-
schelling”, maar Welmoed, de
jongste dochter van het gezin en
geboren op Terschelling, denkt er
iets anders over en heeft nog wel
eens heimwee naar het eiland.
Thesinge, dat beschouwen ze
onderhand als “oerherinneringen”.
Met een zware bromstem, die ik
nog niet eerder zo gehoord had,
vertelt Johannes op de achter-
grond dat hij zich van Thesinge
herinnert dat hij met de fiets door
zijn vader of moeder naar school
gebracht werd, zijn juf op de Til
blonde haren had, zijn vriend Jaap
in de Bakkerstraat woonde en je
op 5 december bij Sinterklaas op
schoot mocht zitten. Hannah her-
innert zich slechts de grote schuur
van het huis aan de Lageweg.

Johannes zit nu in de derde klas
van het VWO in Sneek, Hannah in
de tweede. De school is 15 minu-
ten fietsen en ze doen het allebei
goed, en minstens zo belangrijk:
ze vinden het leuk op school. Wel-
moed zit in groep 4 van de basis-

school en hoeft maar een paar
honderd meter te lopen en ze is op
school.

Anneke heeft zich sinds het vertrek
van het gezin uit Thesinge toege-
legd op de geestelijke hulpverle-
ning, gebaseerd op de familie-op-
stelling. Ze heeft het er druk mee,
en er zijn weken dat ze 5 sessies
per week draait. Voor wie het niet
wist, Anneke heeft voor het jaar
2010 een scheurkalender met
spreuken uitgegeven over de fami-
lie-opstelling. Anneke vertelt dat ze
het erg leuk vond zo’n kalender te
maken, en die 365 blaadjes van de
scheurkalender had ze in een paar
weken vol geschreven met erva-
ringen uit de praktijk. Elke spreuk is
voor haar gerelateerd aan een
voorval of persoon uit haar praktijk.
Veel mensen hebben haar inmid-
dels gevraagd of er ook in 2011
een scheurkalender van haar hand
uitkomt, maar helaas, de inspiratie
wilde niet op tijd komen. Naast
haar werk met de familie-opstel-
ling, schrijft Anneke tegenwoordig
ook liedteksten voor de kerk.

De Ypma’s.

Sytze heeft het druk met zijn baan
als dominee: preken voorbereiden,
preken houden, crisis bezoeken
aan huis, begrafenissen en het lei-
den van diverse kringgroepen, o.a.
over de betekenis van Jezus Chris-
tus in de 21e eeuw, meditatie en
“gelukkig leven”. Sinds kort zit hij
op zangles en als echte Fries is hij
onlangs weer begonnen met
schaatsen, hopend natuurlijk op
die ene tocht der tochten!

Mijn verplichte slotvraag luidt, of
ze Thesinge niet verschrikkelijk
missen, en daar komt het volgen-
de tactisch antwoord op, met daar-
aan gekoppeld een kerstwens aan
ons allen: “Thesinge-Garmerwol-
de blijft onze eerste liefde als het
om gemeente en dorpen gaat, die
blijven altijd een warm plekje hou-
den. Daar is niets nieuws tegen
opgewassen. Als kerstgroet, wen-
sen Anneke en ik jullie allen het
volgende toe: dat op jullie Gronin-
ger klei de warme gemeenschap
de tand des tijds doorstaat en dat
vrede en veiligheid jullie deel mo-
gen zijn”.

Henk J. Busscher

Kniepertjes
De laatste dagen van het jaar
worden er kniepertjes gege-
ten. Het jaar is weer “afge-
rold”! In het begin van het
nieuwe jaar worden dan ook
de Nieuwjaarsrolletjes gege-
ten.

Hier volgt het recept die ik jaren
geleden van mijn moeder heb
gekregen (knijpkoekjes noemde
zij ze) en die ik dan ook elk jaar
in december bak:

Nieuwjaarsconcert ”Alpenjagers“
Blaaskapel de “Alpenjagers“ geeft op zondagmiddag 16
januari een nieuwjaarsconcert in dorpshuis De Leeuw te
Garmerwolde. Deze blaaskapel bestaat uit een groep enthou-
siaste muzikanten en staat onder leiding van kapelmeester
Roelf Stol.

De groep speelt voornamelijk Tsjechische volksmuziek uit de
streken Bohemen en Moravië. Daarbij wordt de muziek aangevuld
met Nederlands- en Duitstalige zang. In de pauze’s zal voor u
optreden streektaaltrio “Magwel”.
Het concert begint om 14.30 uur (de zaal is open om 14.00 uur).
De entree bedraagt   6.00 p.p. incl. 1 kop koffie/thee.

250 gram bloem
125 grm basterd suiker
125 gram boter
1 ei en wat kaneel.

Van dit deeg kleine balletjes
draaien en bakken in een wafel-
ijzer.

Metha Nijkamp
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Terug naar de “roots”
Gert en Hilda de Boer
“We vieren kerst in de school omdat er voldoende ruimte voor is.
En de sfeer verschilt in wezen niet van de manier waarop wij het
in Thesinge gewend waren. Toch was de oversteek naar de
Gereformeerde kerk of naar de Kloosterkerk wel heel bijzonder”,
hoor ik van een voormalig hoofd van de Thesinger bassisschool.

Sinds de zomer van 1997 wonen
en werken Gert en Hilda de Boer
vanuit Huizen. Na tien jaar direc-
teur te zijn geweest van “de Til” in
Thesinge verruilde Gert de kleine
school voor een grote basisschool
in Huizen. Ruim elf jaar stond hij
daar aan het roer van een school
die uit fusies van drie christelijke
schoolverenigingen is ontstaan.
“Ik was daar vooral manager met
geweldig veel bureauwerk. Ik ver-
langde terug naar een kleinscha-
liger school en sinds twee jaar heb
ik dit gevonden in Vreeland, een
dorpje aan de Vecht, met een
leerlingenaantal van tweehon-
derd. Het toeval wilde dat er nieuw
gebouwd werd en ik heb kunnen
meedenken over de indeling en
inrichting van de school. Onder
hetzelfde dak is ook een naschool-
se opvang, een peuterspeelzaal
en een bibliotheek gehuisvest. Ik
ben heel tevreden met deze nieu-
we baan en het contact met nieu-
we collega’s. Het heeft me goed
gedaan om te switchen van werk-
plek!”.
Ook Hilda heeft een leuke baan bij
een schoolbegeleidingsdienst
waar zij op de afdeling personeels-
zaken werkt. Samen hebben zij
nu de maandag vrij. Hilda: “We
wonen hier al ruim tien jaar in dit
huis. Aanvankelijk hadden we ge-
huurd in deze wijk om eens rustig
te bekijken of het ons hier beviel.
Na ruim twee jaar hebben we dit
huis gekocht. De wijk is heel groen
en de ligging is mooi, vlakbij het
Gooimeer en de heide. We wan-
delen en fietsen heel veel. Wan-
delen is echt onze vrijetijdsbeste-

ding geworden. We hebben al heel
wat “paden” door heel Nederland
gelopen. Het Pieterpad, Zuider-
zeepad, Floris5pad. Nu staan het
Kustpad en het Marskramerspad
op ons lijstje!”
De kinderen de Boer zijn uitgevlo-
gen en afgestudeerd. Christiaan
is net getrouwd en werkt als do-
cent biologie aan een middelbare
school in Huizen. Ook Richard
heeft biologie gestudeerd en werkt
aan een promotieonderzoek. Hij
woont in Zaandam. De jongste,
Miriam, werkt nu op een kinder-
dagverblijf in Loosdrecht en heeft
SPH gestudeerd. “Het is wel han-
dig dat de kinderen en overige
familie dichterbij wonen. Vanuit
Thesinge hebben we veel lange
ritten gemaakt maar hebben dat
toen nooit als belemmering ge-
voeld. Broodjes mee voor onder-
weg en ’s nachts terug met sla-
pende kinderen op de achterbank.
Het dorp Huizen is een vissers-
dorp met een oude kern met veel
authentieke panden. Wij wonen in
een nieuwbouwwijk waar je toch
wat onpersoonlijker woont dan in
een dorp als Thesinge.
Tijdens het woon-werkverkeer
denken we met weemoed terug
aan de rust van het Groninger
platteland en ook hebben we goe-
de herinnering aan de gemoede-
lijkheid in het dorp. Maar toch ge-
nieten we nu ook weer van de
reuring in de Randstad die we van
jongs af gewend zijn. We wensen
jullie vanuit Huizen allen fijne feest-
dagen toe.

Truus Top

Gert en Hilda de Boer.

Winterweer 1979
Familie Friezema
Het is inmiddels alweer ruim
dertig jaar geleden dat we een
niet al te lange maar wel hef-
tige winter hebben gehad. Een
paar dagen met heft ige
sneeuwstormen en daardoor
sneeuwduinen van onge-
kende hoogte. Onze toenma-
lige assistente Aukje kon niet
naar huis en is bij ons blijven
slapen. Haar vriend is bevrijd
door militairen, want hij zat
vast t ussen Groningen en
Hoogezand.

Op de eerste dag van deze
sneeuwperiode heb ik de gehele
dag één patiënt op het spreek-
uur gehad. Tot mijn verbazing
zat oma Havenga van de Dorps-
weg (waar ook Eltje heeft ge-
woond) in de wachtkamer. Ze
had wel een afspraak, maar met
dit hondenweer erdoor? “Wat
dounenjoe hier, mit dit slechte
weer”. “Nou i k haar toch n
àfsproak veur blouddruk meten?”
U moet zich voorstellen: halver-
wege haar woning en mijn wo-
ning lagen sneeuwduinen van
wel twee meter hoog ! Ik heb
haar bloeddruk wel gemeten,
maar niet gezegd hoe hoog het
was. Ik heb haar strompelend
over het glibberende pad naar
huis gebracht. De bloeddruk la-
ter weer gemeten, toen durfde ik
wel te zeggen hoeveel het was.
In de loop van de middag kreeg
ik het tweede! telefoontje: of ik
wel naar de Bovenrijge wilde
komen, want een van de broers
kon niet meer plassen. Je kunt
je voorstellen dat hij erg veel last
had, zij belden praktisch nooit
en nu met dit weer. Waarschijn-
lijk hebben ze zich meerdere
keren afgevraagd: moeten wij
wel bellen? Maar uiteindelijk kun
je dit niet volhouden. De vriend
van Aukje had inmiddels
Garmerwolde bereikt. Toen hij
hoorde waar ik heen moest zei
hij: u gaat niet alleen, als er wat
gebeurt komt u niet meer thuis
(GSM bestond nog niet). In de
auto gestapt met achterin twee
schoppen en met moeite gere-
den over de Rijksweg tot de af-

slag Bovenrijge. Aldaar zijn we
uitgestapt; lopend tot halver-
wege Bovenrijge en daarna nog
een lange laan naar de boerde-
rij. Thuis had ik meerdere keren
gecontroleerd of ik alles bij mij
had, even gemakkeli jk terug
gaan was er natuurlijk niet bij.
Het cathetiseren ging vrij vlot en
de patiënt voelde zich daarna
een stuk beter. Lopend weer te-
rug naar de auto en op huis aan.
De volgende dag was het weer
iets opgeknapt en Frits Stollenga
met de shovel ging het dorp be-
vrijden. Geholpen door o.a. Jan
Star en Pieter Jan Ganzeveld
(helaas alle drie al overleden!).
Zoals Jan Dummer altijd deed
tijdens het jaarlijkse oliebollen
bakken (fles BB), kwam ik nu
met een fles Beerenburg naar
de weg en hebben we op straat
een flinke borrel genomen.

Mijn vrouw en ik wensen de le-
zers van de Garmer en Thesinger
Expres fijne feestdagen en een
gelukkig 2011.

J. Friezema

Naschrift redactie:
Dokter Friezema was van
1976 tot 2007 huisarts in
Garmerwolde.

De famil ie Friezema in 2007 bij
hun huis in Garmerwolde. (Foto:
Henk Remerie)
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Een grote kerstboom in de kerk …
Roelf en Netty Hagenouw
Roelf, inmiddels 84 jaar, is op 14 augustus 1926 geboren in het
eerste huis links aan de Grasdijkweg (nu nummer 1, toen nummer
D67). Het oudste gedeelte van dat huis stamt uit 1863, vertelde hij.
En Roelf’s overgrootmoeder (van moederskant) was daar om-
streeks 1890 al begonnen met een winkeltje waar ze van alles en
nog wat verkocht. Eerst was dat winkeltje gewoon in de gang van
het voorhuis; maar een generatie later, toen het goed ging met de
zaken, werd er speciaal voor de winkel door Roelf’s vader een
zijvleugel aan het huis gebouwd (eind jaren twintig).

Netty en Roelf Hagenouw.

Op z’n vijfde mocht Roelf al naar
de lagere school (voor de ken-
ners: een aprilschool) en vervol-
gens naar de ambachtsschool in
Groningen. Zodoende werd hij op
z’n vijftiende al gediplomeerd elek-
tricien. En meteen aan de slag bij
een baas in Groningen. Zo ging
dat in die tijd. Inmiddels was de
tweede wereldoorlog begonnen
met als gevolg dat het voor jonge
mannen gevaarlijk werd in Stad
(razzia’s en tewerkstelling in Duits-
land). Roelf werd daarom door
zijn vader teruggehaald naar Gar-
merwolde. En moest de oorlogs-
jaren door zien te komen met los-
se klussen. Na de oorlog, in 1947,
eerst drie jaar de militaire dienst
in. Daarna aan het werk en ook
weer aan de studie, eigenlijk was
hij daar al in zijn diensttijd mee
begonnen. Inmiddels ook aan de
verkering met Netty (Annette Ver-
heek, geboren in 1931 in Appin-

gedam). De MTS-studie Elektro-
techniek werd in 1954 afgerond.
En een jaar later volgde de trou-
werij van Roelf en Netty. Het jonge
paar woonde de eerste paar jaar
in bij Roelfs ouders aan de Gras-
dijkweg (in die jaren vlak na de
oorlog, was er een enorme wo-
ningnood. Vandaar). Hun oudste
dochter Anneke is geboren toen
ze nog in Garmerwolde woonden,
maar vrij kort daarna zijn ze naar
Oude Pekela verhuisd. Roelf had
daar een baan bemachtigd bij de
N.V. Laagspanningsnetten, rayon
Winschoten. In Oude Pekela zijn
hun zoon Henk en de jongste doch-
ter Inie geboren. Na bijna twintig
jaar, in 1973, verhuisde het gezin
Hagenouw naar Roden omdat
Roelf rayonchef in Groningen kon
worden. In 1986 ging Roelf met
pensioen en sinds dat moment
kreeg hij het drukker dan ooit,
zegt hij. Vrijwilligerswerk in Polen,

vakantiereizen door binnen- en
buitenland, bergwandelen met
zoon en kleinzoon en niet te ver-
geten: stamboomonderzoek. En,
na nog wat doorpraten, blijkt Roelf
nog veel meer te doen, teveel om
hier nu op te noemen.

“Vroeger toen wij jong waren ge-
beurde er niet zoveel bijzonders
tijdens de feestdagen”, vertelde
hij. “Het kerstfeest werd vooral in
de kerk gevierd. Daar stond dan
een grote kerstboom en alle kin-
deren kregen onder andere een
dikke sinaasappel. Heel gezellig,
was dat. Met Oud en Nieuw had je
wel wat sleperij maar lang niet zo
erg als in de jeugdjaren van zijn
vader. En er waren natuurlijk net
als nu, de nodige appelflappen,

oliebollen en gelettes (dunne ova-
le wafels). Tijdens de feestdagen
ging je op de gewone tijd naar
bed; vroeg dus. Verder verschil-
den de feestelijkheden ook wel
per familie. Zo kregen wij, de kin-
deren Hagenouw, met Sinterklaas
altijd cadeautjes. Die waren er-
gens in het huis verstopt. In kran-
tenpapier gewikkeld. We kregen
dan van vader en moeder een
briefje met daarop hints waar we
ongeveer moest zoeken. Dat zoe-
ken naar het cadeautje gebeurde
trouwens pas op zes december, ‘s
ochtends.”
“Al met al hebben we goede en
leuke herinneringen aan de feest-
dagen”, concluderen ze, nog eens
even nadenkend.

Henk Vliem

Kerstconcert
TheSingers
De Kloosterkerk stond zondag
12 december in een oase van
licht; buiten brandden twee vuur-
korven en langs het pad alle-
maal potjes met waxinelichtjes.
Alles in sfeer voor het kerst-
concert van TheSingers u it
Thesinge. Er werden vele mooie
kerstliederen gezongen; door het
koor, soliste Roos Plaatsman en
9 kinderen van de basisschool.
En niet te vergeten
de bijdrage van de
bezoekers van het
kerstconcert; ook
zij mochten bij di-
verse l iederen
meezingen.
(Foto: Paul Sloot)
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Kerstgebruiken in de ons omringende landen
In Nederland wordt Kerst gevierd volgens een patroon dat je vaak van huis uit mee krijgt. Vaak wordt gedacht dat het in onze
buurlanden op dezelfde manier gaat, totdat je werkelijk met een andere cultuur in aanraking komt. Dan blijken er in de ons omringende
landen, vaak maar een paar honderd kilometer bij ons vandaan toch hele andere gebruiken te zijn. Een aantal hiervan worden in
onderstaand stukje beschreven.

Qua land lijkt België veel op Ne-
derland, maar de kerstviering ge-
beurt er toch heel anders. De vie-
ring is op kerstavond of op 25
december. Er worden cadeautjes
gegeven aan volwassenen. De
kinderen krijgen geschenken op
nieuwjaarsdag na het voorlezen
van een nieuwjaarsbrief. Dit is een
brief met nieuwjaarswensen die
de kinderen voorlezen aan hun
ouders, dooppeter en doopme-
ter, hierbij zijn ook de grootou-
ders, ooms en tantes. Zolang de
kinderen nog niet naar school
gaan schrijven de ouders de brief,
maar de kinderen moeten zelf mee
vertellen wat erin staat. Op de
kleuterschool krijgen de kinderen
een voorgedrukte brief en vanaf
hun zesde jaar tot aan het einde
van de basisschool wordt de brief
door de kinderen zelf op school
geschreven. Wanneer de kinde-
ren naar de middelbare school
gaan stopt deze traditie.

Het traditionele kerstmenu bestaat
uit een pasteitje, groentekrans
(wortelen, erwten, schorseneren,
witlof) met kroketten en vlees. Als
toetje wordt gebak gegeten.

Denemarken viert (net als in de
andere Scandinavische landen),
traditioneel kerstavond met een
diner bestaande uit gans of eend,
en gerechten zoals “brunede kar-
tofler” (gekarameliseerde aardap-
pelen). Het diner wordt afgesloten
met rijstpudding met warme ker-
sensaus. Het is traditie om een
hele amandel in de pudding ach-
ter te laten. Degene die hem vindt,
krijgt een cadeautje. Er zijn trucjes
voor dat de kinderen altijd de
amandel vinden.
Na het eten wordt er rond de kerst-
boom gedanst terwijl er kerstlie-
deren gezongen worden. Daarna
worden de cadeautjes uitgepakt
die onder de kerstboom liggen.
Op eerste en tweede kerstdag

gaan veel Denen op familiebe-
zoek en eten een kerstlunch (“Jule
frokost”) met oa gemarineerde
haring, akvavit en bier.

In Duitsland wordt kerst vooral
gevierd op 24 december, “Heili-
gabend”, dan worden de cadeau-
tjes uitgepakt en traditioneel ge-
braden gans gegeten. De kerst-
boom is vaak versierd met houten
figuren, die met de hand gemaakt
worden in het Erzgebergte.

In Polen wordt de kerst gezien als
het belangrijkste feest van het jaar
en begint op 24 december. Deze
avond wordt Wigilia genoemd. Ie-
dereen is dan thuis bij familie.
Vanaf ‘s morgens wordt er ge-
kookt en gebakken voor deze
avond. Het diner bestaat traditio-
neel uit 12 of 13 gerechten. Vaak
wordt er barszcz (rode bieten-
soep), pierogi (gevuld deegge-
recht), verschillende soorten vis

en compote van gedroogde vruch-
ten gegeten. Vlees en alles wat
onder de categorie vette en zoete
happen valt, wordt de hele dag
buiten de deur gehouden. Dit ge-
bruik stamt uit de tijd dat vlees één
van de duurste broodbeleggen
was en wordt samen met vette en
zoete happen als “te Luxe” be-
schouwd. Onder het tafelkleed
wordt wat stro gelegd als symbool
voor de kribbe van Jezus. Zeer
belangrijk is om voor aanvang van
het diner oplatek uit te delen. Dit is
een flinterdun wafelbrood (verge-
lijkbaar met een hostie). Iedereen
eet een deel van elkaars oplatek
en wenst elkaar het allerbeste. Er
wordt ook een extra plaats gedekt
voor een onvoorziene gast als
symbool voor gastvrijheid en als
plek voor eventueel overleden fa-
milieleden.

Detta van der Molen

De Thaisner Rais
Op 10 december werd de “Thaisner Rais” gehouden. Het ging
naar de kerstmarkt in Oldenburg. Iedereen, oud en jong, kon mee,
de bus was dan ook vol. Zo’n 58 personen gingen mee. Helaas
moest Johan Mollema afzeggen wegens ziekte. Heel sneu, nou
kon hij eens met ’n reisje mee en dan is hij ziek.

We zouden om 8.00 uur vertrek-
ken en dat was ook wel gelukt als
iedereen zijn pas of ID kaart bij
zich had gehad. Volgens de
chauffeur was dat verplicht.
Zo’n 5 personen hadden
dat niet, dus moesten ze
naar huis om het te halen
en werd het half 9 voor we
vertrokken.
Om half 11 werden we in
de voormalige waterto-
ren in Westerstede
verwacht voor de kof-
fie of thee met gebak.
Dat werd dus 11.00
uur. Op iedere tafel
kreeg men een potje koffie
en voor de thee drinkers ’n
kannetje thee. Boven in de
toren had je een prachtig

uitzicht over de stad.
Na een uurtje werd de reis hervat
en ging het rechtstreeks naar Ol-

denburg. Daar hadden we
tot half vijf de tijd om
alles te bekijken en te
winkelen. De kerst-
markt  op  zich  viel  me
wat tegen. Heel veel
kraampjes waren ge-

vuld met eterij en prul-
laria.

De glühwein (met
rum) was erg lek-
ker en de braad-
worst ging er ook
goed in. We hebben

heel wat afgesjouwd
die middag. Terug in
de bus om half vijf
werd de terugreis

aanvaard. De stemming in de bus
was opperbest. Men had meer
lawaai dan op de heenreis. Mis-
schien had de glüwein de tongen
los gemaakt.
Het diner werd genuttigd in Moor-
merland in restaurant Oltmanns.
Het was heerlijk. Je kon het eten
zelf halen en dat was maar goed
ook, want de bediening was nogal
traag. Op de terugreis regende
het en verdween de sneeuw en
gladte al gauw.

Jakob van der Woude fungeerde
als reisleider. Hij wist heel wat
over de omgeving te vertellen,
vooral kerken en kloosters. Dat is
zijn specialiteit.
On half 10, een uur later dan ge-
pland, waren we in Thesinge te-
rug en was een gezellige dag ten
einde.

Roelie Dijkema

De stemming in de bus was opperbest. (Foto: Andries vd Meulen)
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Sinterklaas in Garmerwolde
Het was 27 november weer een fantastisch Sinterklaasfeest in Gar-
merwolde. Het was wel schrikken dat de pakjes zoek waren. Deze
werden gelukkig door Dove Piet en de PIO (Piet in opleiding) op de
zolder van het dorpshuis teruggevonden. (Foto: Margriet de Haan)

Sinterklaas in Thesinge
Waar moest Sinterklaas dit jaar weer de kinderen ontvangen? Gelukkig
hadden Lucie, Marga en Marion de caravan in de voorgaande maan-
den rood/goud geverfd, zodat dit een waardig onderkomen werd voor
de Goede Sint. Maandagavond 29 november mochten de kinderen
even op bezoek bij Sint. Best spannend om alleen, of met je vader,
moeder of vriendinnetje, de Sin-
terklaascaravan binnen te stap-
pen. Maar Sint stelde elk kind op
zijn gemak en met een handvol
pepernoten stapten stralende kin-
deren de caravan weer uit. Tot
volgend jaar, Sinterklaas! (Tekst en
foto: Marion Vuijst)

Sinterkerst
De verwarring onder gelovige kinderen neemt de laatste jaren
hand over hand toe. Vroeger had je gewoon Sinterklaas en Zwarte
Piet, en die waren al eng genoeg, maar ze hebben hun hielen nog
niet gelicht of je hebt meteen weer zo’n enge Kerstman om bang
voor te zijn…

Kerstnachtdiensten
Dit jaar zijn op initiatief van de kerken in Thesinge en Garmer-
wolde weer kerstnachtdiensten georganiseerd. Deze diensten
zijn in beide dorpen door een groepje voorbereid. Na afloop wordt
er glühwein en warme chocolademelk geserveerd. U bent van
harte welkom om deze diensten bij te wonen. Er zal ook dit jaar met
zorg gekeken worden naar het aantal zitplaatsen, maar met name
in Thesinge blijft het aantal zitplaatsen beperkt, dus zorg dat u op
tijd bent.

Kerstnachtdienst in de Kloosterkerk Thesinge
24 december om 20.30 uur
Met medewerking van Dhr. Wybren Epema, kerkelijk werker
Dhr. Piet Ettema, organist.
Muziekvereniging “De Bazuin” uit Groningen
Thesinger Kerstblazers
Vereniging Dorspbelangen Thesinge
Plaatselijke Commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken
Christelijk Gereformeerde Kerk Thesinge
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge
De collecte is voor het Leger des Heils

Kerstnachtdienst in de dorpskerk te Garmerwolde
24 december om 22.00 uur
Met medewerking van
Dhr. Wybren Epema, voorganger
Dhr. Jurjan Groothuis
Dhr. Piet Ettema, organist
Gemengd Mannenkoor Garmerwolde o.l.v. Hannie Havenga;
begeleiding Gerrit Wiekel, Sanne Werkman, Laura en Cynthia Buiter
Plaatselijke Commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge

Beïnvloed door Amerikaanse toe-
standen en onder zware druk van
de middenstand loopt de burgerij
zich weer arm te kopen aan ca-
deaus voor onder de kerstboom,
aan gebraad, drank en zoetwaren
voor op de kerstdis. Nadat ze ons
eerst al met succes Moederdag,
Valentijnsdag en Secretaressedag
hebben aangepraat (kopen, ko-
pen, kopen!), moet na 5 decem-
ber opnieuw de beurs worden
getrokken. Zogenaamd omdat het
zo gezellig is, maar in werkelijk-
heid om het geld te laten rollen. En
het lukt ze.

Een tijdlang dreigde het Sinter-
klaasfeest te verdwijnen omdat het
te oubollig en te ‘Hollands’ zou

zijn, maar al snel ontdekte men de
gemiste kans. Onder hetzelfde
motto - zo oer-Hollands - kwam de
Sint terug. De echte reden waar-
om Sinterklaas weer in is, is dat
het koopvee zo twee volle maan-
den actief blijft, en de kassa’s aan
één stuk door rinkelen. En nie-
mand die in het winkelcentrum het
verschil merkt tussen die twee
mannen in het rood en met baard.
Ho ho!

Volgend jaar gaat Fredje hier in
op de vraag waarom Kerstmis zo’n
vreetfestijn is geworden, terwijl dat
nooit de bedoeling is geweest. Bij
leven & welzijn natuurlijk, en ijs &
weder dienende.

Fredje Bouma
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Dorpsbelangen Garmerwolde Najaarsvergadering
Voorzitter Herman Huiskes heet allen hartelijk welkom, met speciaal nog even aandacht voor de nieuwe dorpsgenoten en de ereleden.
Daarna geeft hij het woord aan Gerrie Zeedijk voor de notulen van de voorjaarsvergadering.

Bij het agendapunt ingekomen
stukken / mededelingen meldt
Herman onder meer:

Bij de Garmerhof is Enexis be-
zig met kabels voor Meerstad. Ze
hebben beloofd om alles weer
keurig op te ruimen als het werk
klaar is en ze zullen zelfs het hek-
werk gaan vernieuwen.

Kerstboom: dit jaar komt de
dorpskerstboom weer uit Hesel.
Met dank aan de firma Reinders
uit Ten Post voor het vervoer.

In het overleg met B & W zijn de
punten subsidie (minder), basis-
school (directeurenoverleg ge-
start), leefbaarheidsplan (komt in
het voorjaar) en N360 (MER-stu-
die in 2012) aan de orde geweest.
Het volgende agendapunt is het
Eemskanaaldijkpark/RWZI. Her-
man vertelt dat de studie van de
Grontmij over het Eemskanaal-
dijkpark in het voorjaar aan de
klankbordgroep gepresenteerd is.
De klankbordgroep was gematigd
enthousiast. Het plan zag er pri-
ma uit, maar omdat de uitvoering
zich misschien wel over tien jaar
zal uitstrekken moet voorkomen
worden dat Garmerwolde gedu-
rende tien jaar een soort ‘werk in
uitvoering’ wordt. En het te ge-
bruiken baggerslib zal goed ge-
controleerd moeten worden. Het
is de bedoeling dat het Water-
schap en de gemeente aanstaan-
de januari besluiten nemen. Wat

de uitbreiding van de RWZI be-
treft: nog niet alle lichten staan op
groen, melden Wietske van der
Meulen en Gerwin Zantingh (twee
medewerkers van het Water-
schap). Onder andere moet er
nog een nieuwe kostenraming
gemaakt worden. Op z’n vroegst
start het project volgend jaar zo-
mer.
Bij het agendapunt Speeltuinen
meldt Herman dat de benodigde
gelden binnen zijn. Begonnen
wordt met de speeltuin aan de
Hildebrandstraat. Klaar in 2011.
Hoe meer Garmerwolders als vrij-
williger meehelpen des te meer
geld zal er overblijven om ook de
speeltuin aan de Oude Rijksweg
aan te pakken.
Na de pauze vertelt Kim Ensing
enthousiast wat zij allemaal in petto
heeft voor de jeugd van Garmer-
wolde en Thesinge. Kim is als
Jongerenwerker verbonden aan
de gemeentes Groningen en Ten
Boer. Momenteel bekijkt zij of be-
paalde jeugdactiviteiten gezamen-
lijk (Thesinge en Garmerwolde)
opgepakt kunnen worden.
Vervolgens is het woord aan de
commissies van Dorpsbelangen
en aan de Stichting Dorpshuis:

Oranjecomité: Koninginnedag
kreeg dit jaar extra luister omdat ‘s
ochtends de Garmerhof officieel
geopend werd door de burger-
meester. Daarna waren er een

vrijmarkt en diverse spelletjes,
zoals kratstapelen.

Feestweekcommissie: de com-
missie kijkt terug op een zeer ge-
slaagd feestweekend. Komend
jaar komt er weer een “Rondje
Nostalgie”. Hiervoor wordt nog
mankracht gezocht.

Historische commissie: er is dit
jaar tijdens de Monumentenda-
gen een historische wandeling
door Garmerwolde georganiseerd
(de folder met routebeschrijving
en verdere info komt binnenkort
ook via internet beschikbaar) en
verder heeft de commissie afge-
lopen maart weer een Foto- en
Praatmiddag gehouden.

Stichting Dorpshuis: Ard Agte-
resch, de voorzitter van de stich-
ting, vertelt in het kort hoe Dorps-
huis De Leeuw ervoor staat. Dit
jaar zijn er diverse nieuwe activitei-
ten gestart. Dat gebeurt allemaal
door een groepje enthousiaste vrij-
willigers. En je kunt wel zeggen dat
deze aanpak een succes is. Het
zorgt zowel voor meer inkomsten
als ook voor een betere benutting
van de mogelijkheden van ons
Dorpshuis. De bedoeling van het
bestuur is om deze manier van
werken (inzetten vrijwilligers) uit te
breiden. Dat moet ook wel want,
vertelt Ard, Simon heeft te kennen
gegeven dat hij stopt aan het eind
van komende zomer. En een vol-
waardige opvolger van Simon kan

niet meer betaald worden uit de
inkomsten van Dorpshuis De
Leeuw. Dus de verenigingen die
gebruik maken van het dorpshuis
zullen zelf meer moeten gaan doen.
Verder kondigt Ard alvast aan dat
er een groots afscheidsfeest voor
Simon komt (de datum zal ruim op
tijd bekend worden gemaakt).
Als Simon even later de zaal bin-
nenkomt wordt hij op een dave-
rend applaus onthaald.
Na de rondvraag sluit Herman de
vergadering en wenst iedereen
een goede thuisreis en/of een
gelukkige Bingo..

Henk Vliem
_______________________________________________________________________

Wist-u-dat...
Tineke Meirink de leuke kerst-

illustraties gemaakt heeft?
ze deze G&T in een echte

kerstsfeer brengt?
de redactie haar daarvoor

bedankt?
in Thesinge elke woensdag

zumba-fitness wordt gegeven?
van 19.00 - 19.50 uur in het

Trefpunt de beent jes van de
vloer gaan en de heupen wie-
gen?

de huidige groep niet meer zo
groot is?

nieuwe mensen van harte
welkom zijn?

de winter alweer vroeg de
dorpen wit gemaakt heeft?

de schaatsen en de sleeën
weer van zolder zijn gehaald?

niet alle wegen gestrooid wor-
den?

dit de overige wegen soms tot
glijbanen maakt?

de gemeente, op verzoek van
dorpgenoten, op verschillende
plekken in het dorp bakken met
strooizout heeft geplaatst?

inwoners uit deze bakken
strooizout kunnen pakken om
openbare wegen/paden te
strooien?

in Thesinge deze bakken oa.
staan op de Lageweg bij Jansen
en in het gras aan De Dijk bij de
Til?

Theo van Dijken het voetbad
langs de school weer begaan-
baar heeft gemaakt?

‘s Middags toen het weer inmid-
dels opgeklaard was, is er door
een klein groepje toch nog snoei-
werk uitgevoerd aan de walkanten
van het kerkhof, hoorde ik later.
Na nog een week uitstel vanwege
slecht weer was het dan zover op
zaterdag 20 november. Het weer
was nog steeds niet bijster maar a
la. Al vroeg (negen uur) stond een
ploegje dorpelingen klaar om de
heggen te gaan knippen, de bo-
men te snoeien, onkruid te wieden
op het dak van de fietsenstalling en
slootkanten te schonen. Bij deze
laatste klus had Nico Groothoff het
voorbereidende werk al gedaan
want hij had die walkanten in de
week ervoor met groot materieel
aangepakt. Verder is er die zater-
dag door Landschapsbeheer Gro-
ningen gekeken naar de in het
voorjaar geplante struikjes en fruit-
bomen. Alles wat deze zomer niet

heeft overleefd zal komend voor-
jaar worden vervangen, hebben ze
beloofd. Om ongeveer half een
was de klus geklaard en zorgde
Aannemersbedrijf Havenga dat het
snoeiafval direct naar de werf van
gemeentewerken Ten Boer afge-
voerd kon worden. Zoals gebruike-
lijk, zorgde Dorpsbelangen die och-
tend weer uitstekend voor de cate-
ring: koffie met koek en snert met
broodjes. Dat lekkers hoefde ge-
lukkig niet buiten genuttigd te wor-
den want de familie Spanninga had
hun verwarmde schuur beschik-
baar gesteld.

Henk Vliem

N.B. Zelf was ik die zaterdag 20
november verhinderd. Boven-
staande informatie komt voorna-
melijk van de organisator: Her-
man Huiskes.

De Garmerhof
weer winterklaar

Na een paar weken oponthoud
vanwege het bar slechte weer is
het toch nog gelukt om de Garmer-
hof zijn ‘winterbeurt’ te geven. De
planning was om zaterdag 6 no-
vember te starten: ‘s ochtends de
Garmerhof en ‘s middags dan het
kerkhof. Bakken regen kwamen die
ochtend uit de lucht en op het laat-
ste moment werd de klus een week
uitgesteld. De afmelding kwam voor
mij net op tijd. Maar net iets te laat
voor een paar enthousiaste
snoeiers die met regenpak en laar-
zen aan, al bij de Garmerhof ston-
den te wachten, zo bleek toen ik
wat inkopen bij de Agrishop ging
doen.
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Marinus Vermue werd door Arno van der Heyden gebombardeerd tot
‘bestuur’ van TheSingers. (Foto: Desiree Luiken)

Noord op Stee
Noord op Stee is een drie uur durend live radioprogramma op
locatie. En die locatie was zaterdag 4 december het Trefpunt in
Thesinge. Het was gezellig druk; publiek en mensen die geinter-
viewd zouden worden. De presentatoren Arno van der Heyden en
Marina Versteegt spraken het tweede en derde uur met vele
inwoners uit Thesinge. Zij spraken over ontwikkelingen en acti-
viteiten in het dorp.

Het is erg leuk om een live radio-
programma mee te maken. Bij de
voorbespreking eerder in de week
werden de onderwerpen van de
interviews doorgenomen. Voor
een interview was ongeveer 5-6
minuten gepland. Het bleek voor

sommige personen niet voldoen-
de te zijn. Maar de presentatoren,
die erg kundig, adrem en flexibel
zijn, weten met humor het ge-
sprek weer in de juiste banen te
leiden.

Desiree Luiken

‘Het Vuur’
Naar aanleiding van het artikel over ‘Het Vuur’ vind ik (Sieb-
Klaas Iwema) persoonlijk het jammer dat we als een geldver-
slindende organisatie worden afgeschilderd. De kosten lie-
pen misschien ook op - alles wordt duurder! - maar ‘Het Vuur’
was en werd door vrijwilligers gedaan! Soms ook in euro’s,
zoals het materiaal voor weinig of voor niets.

Men kwam ook van buiten Garmerwolde om te kijken en compli-
menten te geven; denk aan Thesinge, Sint Annen, Ten Boer… Alle
in dezelfde gemeente.
Ook de sponsors kwamen van Garmerwolde en omgeving. Spon-
sorgeld was er wel, maar niet voldoende. En door de wereldwijde
crisis had men er ook minder voor over. Maar aan de doelstelling
‘geen vernielingen’ werd ruimschoots voldaan, want deze zijn zo
goed als uitgebleven.
En de jeugd was ook weer enthousiast geworden. Het was zelfs zo
van: “Mogen we vanmiddag nog vuurwerk ophalen/kopen?” En het
was mooi als je kon zeggen: “We hebben bij ‘Het Vuur’ geholpen!”
Maar goed; misschien hadden we op de Dorpsbelangen vergade-
ring even uitleg moeten geven. Nu maar hopen dat de vogelhuisjes
blijven staan. Of zouden die nu richting het noorden gaan? Ik hoop
dat er nog iets gedaan wordt b.v. carbid schieten of zo. Ik ben er
voor …

Sieb-Klaas Iwema

Zilver in de kerk van Garmerwolde
Donderdag, 2 december zat ik ‘s avonds in de kerk van Garmerwol-
de. Ik had in een regionale krant gelezen dat daar een presentatie
gehouden zou worden over Gronings zilver. En dan specifiek
Gronings zilver dat in kerken gebruikt werd en wordt. Dat leek me
wel interessant. En ik moet zeggen: ik werd niet teleurgesteld in
mijn verwachtingen. Dr. Egge Knol die deze presentatie verzorgde
kan erg boeiend vertellen en toonde ter ondersteuning van zijn
verhaal diverse prachtige plaatjes.

Het was alvast een voorproefje op
de expositie die vanaf 19 decem-
ber in het Groninger Museum te
zien zal zijn, zei hij. In de ruim
honderddertig jaar dat het mu-
seum nu bestaat heeft het een
‘schat’ aan Gronings zilver verza-
meld. Samen met een aantal bij-
zondere zilveren voorwerpen die
het museum in bruikleen heeft
gekregen van diverse particulie-
ren, kerken, waterschappen en
andere musea geeft dat een vrij-
wel compleet beeld van het ge-
bruik van zilver in Groningen en
Ommelanden. Vanaf zo ongeveer
de reformatie tot aan heden.
Ouder zilver is bijna geheel ver-
dwenen. Onder andere is in deze
expositie ook het avondmaalszil-
ver van de kerk van Garmerwolde
te bewonderen. Dat is vervaar-
digd in1838, dus nog niet eens zo
heel erg oud, maar het is uniek
doordat het avondmaalsstel (be-
ker, kan en schaal) tegelijk door
één zilversmid en in één stijl ver-
vaardigd is.
In vroegere tijden, legt Egge Knol
uit, vormden zilveren voorwerpen
de spaarpot van de gegoede bur-
gers en boeren. Er waren immers
geen spaarbanken zoals wij die
nu kennen. Ging het een jaar of zo
eens wat slechter, met de oogst of
anderszins, dan werd het zilver-
werk ‘verzilverd’. Het zilverwerk
bestond dan ook uit gebruiksvoor-
werpen zoals bekers, borden, kan-
nen enzovoort. En het was meest-
al strak en sober vormgegeven.
Rijk versierd zilverwerk kwam ei-
genlijk alleen maar voor in de
Rooms Katholieke kerken en
kloosters. En toen die tijdens de
reformatie (en tachtigjarige oor-
log) verdwenen, werd zeer waar-
schijnlijk ook al dat RK-zilverwerk
omgesmolten. In ieder geval: het
verdween hier in Groningen bijna
geheel. In de eeuwen daarna
kwam er geleidelijk wel weer iets
(nieuw) zilverwerk de kerken bin-
nen. Als eerste avondmaalsbe-
kers en vervolgens kannen en
schalen. Altijd sober uitgevoerd
omdat de Protestantse kerk wars
van uiterlijke schijn is, zeker in de
eerste paar honderd jaar. De vorm

van de bekers is typisch Gronings
en lijkt sterk op de vorm van de
zilveren bekers van de boeren en
burgers. Als er geen inscriptie in
de beker staat is het vrijwel onmo-
gelijk vast te stellen of het een
avondmaalsbeker is of niet. Date-
ring van deze bekers (en ander
zilverwerk) kan vrij exact. Ten-
minste als er een keurmerk in
staat. Dat keurmerk werd name-
lijk door het gilde van zilversme-
den uitgegeven (volgens een strak,
herleidbaar systeem).
Natuurlijk is er nog wel iets zilver-
werk uit de RK kerken overgeble-
ven dat het vermelden waard is,
zegt dr. Knol. En hij laat een paar
prachtige foto’s zien van . . . . .
Bent u nu nieuwsgierig gewor-
den: grijp uw kans. De expositie in
het (onlangs gerenoveerde) Gro-
ninger Museum loopt tot 29 mei.
Tenslotte: mijn complimenten voor
de Plaatselijke Commissie van de
Stichting Oude Groninger Kerken
die deze avond georganiseerd
heeft.

Henk Vliem

Zilveren avondmaalsbeker met
inscriptie: ‘ Donavit Ecclesia Jesu
Christi quae est in Garmerwolda,
P. Mees VDM anno 1838’ (Gege-
ven aan de Kerk van Jezus Chris-
tus die in Garmerwolde staat, P.
Mees Dienaar van Gods Woord,
in het jaar 1838). (Foto: Gronin-
ger Museum)
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Margriet de Haan 050-5719225
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham 050-3023483
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797 PM Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde - 050-5411019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld  14,50 p.j.
Bij automatische incasso  11,55 p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant  1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of G.N. Schutter-
laan 16: uiterlijk dinsdag
18 januari vóór 18.00 uur.

Foto van de maand
“De redactie van de G&T wenst alle lezers een fijne kerst en een gelukkig 2011". (Foto: Myla Uitham)

__________________________________________________________________________________________________________________

Agenda
Oudejaarsnacht

Kerk Garmerwolde; van 00.15
tot ongeveer 00.45 uur: klok-
smeren in Garmerwolde de kerk-
klok wordt geluid, er is een hapje
en een drankje.

Kloosterkerk Thesinge; 00.15
tot ongeveer 00.45 uur: Klok-
smeren

Trefpunt Thesinge; 00.30 - ±
3.00 uur: Trefpunt open
Vrijdag 14 januari

 Buurhoes, Ten Boer; 14.00 uur:
Ni jjoarsveziede bij de ANBO
m.m.v. het gemengd zangkoor
Ago-go uit Foxhol. Entree € 5,-
p.p. Alle 50-plussers zijn van harte
welkom!

 Dorpshuis De Leeuw, Garmer-
wolde; 20.00 uur: Nijjoars-veziede
bij de NBvP Vrouwen van Nu, met
een verrassende show door goo-
chelaar/entertainer Romaïni uit
Stadskanaal.
Zaterdag 15 januari
Café Molenzicht; 20:00 uur: Nij-
joarsverziede. Met ‘Thomasvoar
en Pieternel’, ‘Daip River’ en de
Tombola. Kaarten zijn verkrijgbaar
op zaterdag 8 januari vanaf 10:00
uur bij Jakob van der Woude
(Bakkerstraat 5).
Zondag 16 januari
Dorpshuis De Leeuw Garmer-
wolde; 14.30 uur: Blaaskapel de

“Alpenjagers“ geeft een nieuw-
jaarsconcert in. In de pauze’s zal
streektaaltrio “Magwel” optreden.
Woensdag 19 januari
Trefpunt Thesinge; 20.30 uur:
Theater te Water met ‘Van Zusse
en Zo’.
Zondag 23 januari
Trefpunt-Kloosterkerk Thesinge;
15.00 uur: Tryater speelt Zelle.
Vrijdag 21 januari
Garmerwolde: Ophalen oud pa-
pier tussen 18.00 – 20.00 uur
Donderdag 27 januari
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen
Zaterdag XX januari
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Opha-
len oud papier
_________________________________________

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge
Eeste kerstdag 25 december
dienst om 10:00 uur in Thesinge
voorganger is ds. Roosenboom
uit Drachten, met medewerking
van de kindernevendienst.
oudejaarsavond 31 december
Dienst om 19.30 uur in Thesinge
voorbereid door de l i turgie-
commissie.
Zondag 2 januari
vanaf 10.00 uur nieuwjaars-
wensen en koffie in Trefpunt.
Dienst om 11.00 uur (morgen-

gebed) voorganger is dhr. Epema
uit Groningen
Zondag 9 januari
dienst om 10.00 uur in Thesinge
viering Heilig Avondmaal.
Voorganger is ds. Sevenster uit
Haren
Zondag 16 januari
Dienst om 11.00 uur in Garmer-
wolde.
Voorganger is ds. Koolhaas uit
Winschoten
Zondag 23 januari
dienst om 10.00 uur in Thesinge.
Voorganger is mw. Hiemstra uit
Groningen
Zondag 30 januari
Dienst om 10.00 uur in Thesinge
voorganger is ds. Fortuin uit Gro-
ningen.
_________________________________________

Chr. Gereformeerde Kerk
Thesinge
Eerste Kerstdag 25 december
9.30 uur Zangdienst o.l.v. br.
Hilbers
14.30 uur Kinderkerstfeest
Tweede Kerstdag 26 december
9.30 uur Dienst des Woords
14.30 uur Dienst des Woords
Oudjaar 31 december
19.30 uur Dienst des Woords
Nieuwjaar 1 januari
10.00 uur Dienst des Woords

Zondag 2 januari
9.30 uur ds. M. Hofland
17.00 uur ds. J. Westerink
Zondag 9 januari
9.30 uur st. A.J.T. Ruis
14.30 uur st. A.J.T. Ruis
Zondag 16 januari
9.30 uur ds. J. Bosch
14.30 uur ds. S.Otten
Zondag 23 januari
9.30 uur Dienst des Woords
17.00 uur st. G.J. Post
Zondag 30 januari
9.30 uur ds. den Bleeker VB
_____________________________________________________________

“De Soos”
De klaverjasavond in december
heeft de volgende uitslag opge-
leverd:
1. Harry Harkema ........... 4999
2. Jan van der Molen ..... 4793
3. Detta van der Molen .. 4772
4. Annie Foekens ........... 4719

De volgende keer is op dinsdag
11 januari, aanvang 20.00 uur.
Nieuwe kaarters zijn van harte
welkom!


