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Bakker Klaes Hoekstra
Vers brood, koek en banket van 
Klaes Hoekstra, de ambachte
lijke bakker uit Bedum. Je hoeft 
er niet voor naar  Bedum; het is 
elke dag te koop in de  Agrishop. 
Maar kom je in  Bedum, loop dan 
eens binnen in de bijzondere 
winkel van een bijzondere bak
ker. Een bakker die  columns 
schrijft en een boek dat binnen
kort in  Amerika uitkomt, die 
lezingen houdt voor multi natio
nals en die de ene vakprijs na 
de andere wint. Maar vooral een 
man met twee passies: zijn vak 
en mensen.

Vroeg opstaan
Maandagochtend, tien uur. Klaes 
Hoekstra (1954), wit shirt, blauw-
wit-geruite bakkersbroek, heeft er 
al een halve dagtaak opzitten. Of 
eigenlijk nachttaak. Om drie uur ’s 
nachts begint hij. Die luxe staat hij 
zichzelf sinds kort toe, vroeger be-
gon hij om twaalf uur ‘s nachts. Tot 
een uur of negen bakt hij door. 
 Slapen doet hij al meer dan 35 jaar 
in twee blokken. ’s Middags van 
één tot vier, ’s avonds van half elf 
tot drie. ‘Ik vind dat geen probleem, 
want ik heb het mooiste vak van de 
wereld.’ Een vak waar hij bij toeval 
in is gerold. ‘Ik zat op de mavo, 
maar ik was nogal rebels en ben 
daarom van school gestuurd. Wat 
nu? was de vraag. Ik ben totaal niet 
technisch, kan nog geen stekker 
aan een snoer zetten. In die tijd 
was de gedachte: wie niets kan, 
kan altijd nog bakker worden. 
Tegen woordig denken we daar wel 
wat anders over, maar goed: ik ging 
naar de Bakkersvakschool in 
Leeuwar den. En ik vond het gewél-
dig.’ 

Bijzondere bakker 
met een warm hart

Een Friese bakker in Bedum
Klaes had de smaak helemaal te 
pakken en studeerde nog eens vier 
jaar aan de Hogere Bakkersvak-
school in Wageningen. Eenmaal 
afgestudeerd trouwde hij met 
 Margreet, en een week na hun 
huwe lijksdag begonnen ze hun ei-
gen bedrijf. ‘We hadden een bak-
kerszaak overgenomen in een 
achter afstraatje ergens in Leeuwar-
den. Margreet had een goede admi-
nistratieve baan, maar die zegde ze 
op; zo ging dat toen nog. Ze werkte 
mee in het bedrijf, zette zich voor 
meer dan honderd procent in. Maar 
haar hart lag daar niet. Na vijftien 
jaar hadden we de omzet verdrie-
voudigd. Meer zat er niet in. Het was 
tijd voor een nieuwe uitdaging. We 
verkochten de zaak, ik kreeg een 
baan in de bakkerijmachinehandel. 

We hadden twee kinderen, een leuk 
huis, een tuin, een bootje. Margreet 
had het geweldig naar haar zin, als 
zwem-, voorlees-, oversteekmoe-
der, en nog veel meer. Op een dag 
zei ze: “Ik zie dat hier drie mensen 
heel gelukkig zijn, maar dat moeten 
er vier zijn. Als je een nieuw bedrijf 
begint, wil ik álles wel doen, maar 
ik ga niet meer bij je in de winkel 
staan”.’
Op zoek naar een nieuw bedrijf, 
kreeg Klaes de tip eens in Bedum te 
gaan kijken. ‘Ik wist niet waar het 
lag. In Groningen? Daar ging ik niet 
eens kijken. Maar ik heb mijn voor-
oordelen toch maar ingeslikt. Dat is 
nu negentien jaar geleden en in-
middels ben ik een echte Bedumer.’ 
In 1994 opende Bakkerij Hoekstra 
haar deuren aan de Kerklaan in 
Bedum. Samen met zijn vrouw en 

medewerkers maakte Klaes er een 
florerende onderneming van. 

De liefde van mijn leven
Bijna 35 jaar lang was Klaes’ vrouw 
Margreet zijn steun en toeverlaat. 
In mei 2012 overleed ze. ‘Tijdens 
haar ziekte kwamen er regelmatig 
medewerkers langs bij ons. Om 
een knuffel te brengen, of een prak-
je eten. Ook veel andere mensen 
uit Bedum trouwens. En dat is nog 
steeds zo. Ik voel me rijk, niet in 
geld, maar omdat ik zo veel lieve 
mensen om me heen heb. Dat 
sleept me er echt doorheen. Met 
Margreet heb ik de liefde van mijn 
leven verloren. Dat is ontzettend 
verdrietig. Maar ik voel ook dank-
baarheid voor de mooie jaren die 
we hadden, en dat we samen 
mochten oplopen.

Klaes Hoekstra in zijn element (foto: Cees Leurs)
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Margreet had kanker. Ik had het 
gevoel dat ik niets voor haar kon 
doen. Maar ik wilde toch iets doen, 
en heb in 2011 de Bedumer Winter-
loop georganiseerd om geld in te 
zamelen voor KWF Kankerbestrij-
ding. En we gaan daarmee door, 
ook in 2014 weer op de eerste za-
terdag van februari. Jong en oud 
laten zich sponsoren: wandelen, 
Nordic Walking, hardlopen, het 
mag allemaal. Er is muziek, ’s 
avonds een benefietconcert, en het 
hele dorp helpt mee. Vorig jaar was 
de opbrengst 18.000 euro.’ 

Levensdoelen 
Achter op Klaes’ visitekaartje staan 
vijf persoonlijke levensdoelen. Eén 
daarvan is: ‘Positief, sociaal en be-
trouwbaar zijn voor de mensen om 
mij heen en in den verre.’ Hij brengt 
het onder meer in praktijk in zijn 
personeelsbeleid. Klaes heeft trou-
wens geen personeel, maar mede-
werkers. ‘Ik kan wel van alles ver-
zinnen en mijn mensen 
enthousiasmeren. Maar we doen 
het met elkaar, zonder mijn mede-
werkers kan ik niets. ’Het zijn er in 
totaal 21, waarvan 13 verkoop-
sters, 2 chauffeurs en 6 man in de 
bakkerij. ‘Ik probeer altijd sociaal te 
zijn ten opzichte van mijn mede-

werkers en te zorgen dat iedereen 
hier met plezier werkt. Daar krijg ik 
een hoop loyaliteit voor terug. En er 
is weinig verloop, mensen blijven 
hier lang werken.’
En de mensen ‘in den verre’? Vanaf 
1982 was Bakkerij Hoekstra al be-
trokken bij de kleding- en voedsel-
transporten van Leeuwarden naar 
Polen. In de loop der jaren volgden 
verschillende goededoelenacties. 
Een bakkerijtje in een weeshuis in 
Brazilië bijvoorbeeld. Van de op-
brengst van het verkochte brood 
kunnen de weeskinderen eten. Een 
paar keer per jaar bakt Hoekstra 
‘broodjes Goede Doel’, steeds voor 
een ander goed doel. Organisaties 
kunnen zich daarvoor aanmelden. 
‘Zo kwam ik in contact met Stich-
ting Nahid die een opvanghuis voor 
vrouwen in Kabul (Afghanistan) 
heeft opgezet. Binnenkort ga ik 
daar naartoe om te helpen bij het 
opzetten van een bakkerij. Ga ik 
die meiden de kneepjes van het 
vak bijbrengen. De machines staan 
al klaar.’

Creatief
Bakkerij van het jaar (2004). Baas 
van het jaar (2008). Innovatieprijs 
(2008, 2009 en 2010). Het zijn 
maar enkele van de prijzen die 

Bakkerij Hoekstra in de loop der 
jaren in de wacht sleepte.
‘Ik ben niet creatiever dan andere 
ondernemers. Maar het verschil is 
dat ik de ideeën die me te binnen 
schieten ook uitvoer. Ideeën die ik 
vaak krijg als ik alleen ben. ’s 
Nachts om drie uur in de bakkerij, 
of op zondagochtend, varend in 
mijn bootje. Ik heb dan ook altijd 
een opschrijfboekje bij me.’ Die 
ideeën resulteren in ‘flauwekulac-
ties’, zoals Klaes ze zelf noemt. 
Zoals een broodje Liefdesverdriet 
op Valentijnsdag, EK Huilebalkjes 
na verlies van Oranje, en een tom-
pouce Aardschok. 

Belevingswinkel 
Je staat voor een vitrine met taart-
jes en kunt niet zo snel kiezen. En 
je wilt wel eens een ander soort 
brood proberen, maar welk? Achter 
je groeit de rij wachtenden aan, dus 
neem je maar snel wat je altijd al 
neemt. Zo niet bij Bakkerij Hoek-
stra. In 2002 introduceerde Klaes 
een nieuw concept in zijn winkel: 
half zelfbediening, half bediening. 
Als klant kies je wat je nodig hebt, 
en je gaat er snel mee naar de 
kassa. Of je gaat op je gemak de 
looproute langs en zoekt rustig uit 
waar je zin aan hebt. Rieten bood-

schappenmandjes staan klaar. 
Internetwinkelen heeft de toe-
komst, weet Klaes. Het antwoord 
van de ondernemer daarop is: be-
levingswinkel. ‘Mensen willen ver-
maakt worden. Je moet dus steeds 
zorgen dat er iets gebeurt in je win-
kel, dat er iets te beleven valt.’ In de 
winkel van Bakkerij Hoekstra zijn al 
een baktheater, een horecahoekje 
en een speelhuisje voor kinderen. 
Maar Klaes heeft nog meer plan-
nen. Inspiratie deed hij onder meer 
op in Amerika en in het Bakery Ex-
perience Center in Oostenrijk, waar 
de bezoeker de reis van het Kaiser-
brötchen door de bakkerij beleeft. 

Meer weten over de ideeën van 
Klaes? Lees zijn boek “Wereldbe-
roemd in Bedum en omstreken, in-
spiratieboek voor de actieve onder-
nemer”. Hij schreef het in 2011 en 
binnenkort verschijnt het in Ameri-
ka. Een boek over reclame, marke-
ting en mensen. Maar vooral een 
boek van en over een bakker met 
een warm hart. Kijk ook eens op 
www.bakkerijhoekstra.nl.
Producten van Bakkerij Hoekstra 
zijn te koop bij de Agrishop in Gar-
merwolde. 

Anne Benneker

ThesingeOpen Monumentendag
Garmerwolde 

In het kader van de open monumentendag stelde Cissy Bronts uit 
 Loppersum haar verzameling oudhollands email tentoon. Deze zijn nog 
door haar oma gebruikt en sinds 2006 niet meer van zolder geweest. 
(foto: Cees Leurs)

Open monument, 
maar weinig bezoekers
 (foto: Mareen Becking)

Op zaterdag 14 september waren 
er drie plekken open in Garmer-
wolde.
Cissy Bronts-Lodder had in Jäger-
meister potten, deksels, pollepels 
en ander keukengerei van grijs-
blauw email uit grootmoederstijd 
uitgestald. Maar ook een wasbord 
voor kleren en een rek waar je ge-
slachte dieren op kon spannen. En 
ze had een arretjescake gemaakt 
met o.a. cacao, chocolade en bis-
cuit. Zeer lekker, eventueel met 
een kop koffie of thee erbij.
Daarna kon men in de NH kerk zien 
hoe het restauratiewerk vordert en 
de schilderingen er na de herstel-
werkzaamheden uit komen te zien. 
Men kon ook boven de koepels 
kijken. En de toren was ook open.
Tenslotte kon je bij Tiny Smit in de 
voormalige melkfabriek pudding-
vormen en schilderijen van Tiny 
bekijken. En was je er hongerig van 
geworden: ze had verschillende 
soorten pudding gemaakt die men 
mocht proeven. Er zaten erg lek-
kere puddingen tussen.

Na het regenachtige weer was men 
op deze zaterdag met tussen de 14 
en 20 bezoekers niet ontevreden.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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Feestweekend Garmerwolde
Vrijwilligers bedankt!

Uitstapje 60+
Op vrijdag 30 augustus had de Feestweekcom-
missie een uitje naar de Blauwestad in petto. 
Ongeveer 45 mensen stonden geduldig bij de 
Agrishop op de gele klassieke bus te wachten. 
En ja, hij verraste ons: hij kwam vanaf Thesinge 
aangereden. 
Na het instappen ging de busrit via Harkstede en 
de snelweg naar Midwolda en de Blauwestad. 
Het was mooi weer; rustig liepen we naar de 
boot de Windschere. En onder het genot van 
koffie/thee en fris maakten we een prachtige 
vaartocht van zo’n anderhalf uur over het Old-
ambtmeer c.q. de Blauwestad. De BMW’s en de 
VW’s liggen hier bij de achterdeur in het water 
bij de fraaie grote huizen in een mooie natuur-
lijke omgeving. 
Na de tocht gingen we via de toeristische weg 
Slochteren - Ten Post weer terug naar Garmer-
wolde, waar we voor de deur van het dorpshuis 
werden uitgezet. Hier stond de feestzanggroep 
Ratjetoe (± 25 personen) al op ons te wachten. 
En nadat ieder van een natje was voorzien, be-
gon de groep uit volle borst te zingen met vooral 
Nederlandstalige meezingers en krakers. 
Ook de vaste kern van de vrijdagmiddagborrel 
(een weekje eerder dan anders) was er en had 
de kinderen meegenomen. En met menige po-
lonaise, kinderen voorop, werd het een zeer 
geslaagde feestmiddag met als dank nog een 
lange toegift van Ratjetoe.

Vossenjacht
De tweede dag van de Feestweek had de com-
missie een vossenjacht georganiseerd. Na uit-
leg in café Jägermeister (ook het beginpunt) 
werden de groepen (zes stuks met in totaal 39 
deelnemers, waarvan minimaal één volwassene 
per groep) om de tien tot vijftien minuten op pad 
gestuurd. Over het hele dorp waren ± 25 vossen 
te vinden die een beroep uitbeeldden, bijvoor-
beeld automonteur, kunstschilder en badjuf. 
Deze hadden ook een vraag die men moest be-
antwoorden bijvoorbeeld bij het beroep hout-
hakker: ‘Wat voor boomtak is dit?’ (kastanje). 
Naast het inkleuren van een kleurplaat moest er 
ook een rijmpje van vier regels over Garmer-
wolde worden gemaakt. 

Gedicht groep drie: 

Daphne, Collin, Eline en Anouk 
zijn in Garmerwolde naar vossen op zoek. 
Ze vragen iedereen die ze zien 
of ze een vos zijn misschien. 

Gedicht groep vijf: 

Garmerwolde is klein, 
maar ook heel fijn. 
We zijn van alle gemakken voorzien, 
het dorp krijgt een vette tien.

Na zo’n anderhalf uur was men weer terug bij 
Jägermeister, waar de vragen en antwoorden 
werden gecontroleerd en de kleurplaten ge-
keurd. Groep zes had het mooist gekleurd; 
groep vijf mocht uiteindelijk de wisselbeker mee 
naar huis nemen. 

Pop bie Daip
Met een mooie foto van hun groep en een ijsje 
in de hand ging men naar de eerste Pop bie Daip 
muziekgroep luisteren. Men kon ook nog bij de 
stands kijken en onder andere nasi of een lek-
kere pannenkoek proeven. Voor elke maag wel 
wat. Met een zonnetje en lekkere etensgeuren 
was het goed toeven bij het Damsterdiep en 
kreeg je ook weer energie om te dansen. Ook 
werden nog de winnende lotnummers van de 
Feestweekloterij getrokken.
De acht popmuziek groepen hebben hun beste 
beentje voorgezet en goede shows neergezet 
op de trailer van Ritsema met technische onder-
steuning van Peter Huizinga. Er werd heel wat 
af gezongen (ook door het publiek!) en gedanst; 
soms rustig, soms op zijn Braziliaans vlug. 
En zo was het zomaar zondagmorgen vroeg. 
Een zeer geslaagde dag; op naar 2014.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Pop bie Daip (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Samen op de Windschere (foto: Sieb-Klaas Iwema) Optreden van Ratjetoe (foto: Sieb-Klaas Iwema)

De vossen bereiden zich voor op de jacht 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Reinder van der Veen
Voor bedrijven en particulier handel in:
•	 Pallet-	en	magazijnstellingen
•	 Magazijnwagens
•	 Kantoorkasten	
•	 Gebruikte	kantoormeubelen
•	 Enz.
•	 	“Top	Way”	professionele	aluminium	steigers,	
trappen	en	ladders	-	gecertificeerd 

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
telefoon 050-3024833
fax 050-3024834
mobiel 06-51581046

www.reindervanderveen.nl
info@reindervanderveen.nl
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Op zondagmiddag 27 oktober vindt voor de 
elfde keer het muziekfestival Meziek mit bus 
plaats. Een uniek festival met drie bands op 
drie locaties in Ruischerbrug, Zuidwolde en 
Thesinge en drie klassieke bussen die de 
bezoekers van de ene naar de andere locatie 
brengen.

De bands
In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde speelt Giel 
Beelen’s Beste Singer-Songwriter finaliste 
 Mattanja Joy Bradley met haar band Bradley’s 
Circus: een frisse eigentijdse mix van blues, 
rock en americana. In het dorpshuis Ruischer-
brug treedt bluesveteraan Hans van Lier op met 

De Rijdende Popschool in Garmerwolde 
heeft een substantiële subsidie ontvan
gen van het Oranje Fonds in het kader van 
 Kinderen Maken Muziek. Met deze bijdrage, 
die over twee jaar wordt toegekend, kan de 
organisatie haar activiteiten verder uitbrei
den en professionaliseren. Het eerste jaar 
krijgt De Rijdende Popschool een bedrag 
van € 20.000 en het tweede jaar € 10.000.

De Rijdende Popschool heeft een bijzonder con-
cept: er wordt lesgegeven aan kinderen in hun 
eigen dorp, want de muziekschool komt naar ze 
toe. De instrumenten en versterkers worden in 
een bestelauto geladen en er wordt lesgegeven 
door een professionele bandcoach in een 
 geschikte locatie, bijvoorbeeld het dorpshuis, de 
soos, het buurthuis of een ander gemeenschap-
pelijk pand. De kinderen in de leeftijd van 8-18 
jaar krijgen les in de vorm van bandjes, waar-
in popmuziek gemaakt wordt. 
De bedoeling van de Rijdende Popschool is om 
het maken van muziek voor alle kinderen toe-
gankelijk te maken. De prijzen zijn laag, de 
 kinderen hoeven geen instrument te kunnen 
 bespelen en zij hoeven geen instrument te 
 huren of aan te schaffen. In een bandje leer je 

De kop klopt helemaal. Heisa kindertheater 
komt namelijk zaterdagmiddag 12 oktober om 
14.00 uur met een kindervoorstelling naar 
dorpshuis Trefpunt in Thesinge en zij openen 
daarmee het nieuwe seizoen van Stichting 
 Felicitas. De voorstelling heet ‘Daar’ en gaat 
over later. Over groter worden. Over groeien. 
Over weten wat je worden wilt. Of niet. De voor-
stelling is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 
(zie ook de agenda).
En we hebben dit jaar meer theater. Na de kin-
dervoorstelling speelt het NNT of beter Marcel 
Hensema op donderdag 21 november ook in het 
dorpshuis het stuk ‘Mijn Ede’, een ode aan het 
Groningen van zijn jeugd. Een stuk dat je, mede 
gelet op de geweldige recensies, niet mag 
 missen.
In januari volgt Theater Te Water met natuurlijk 
een heerlijk stuk.
Naast theater is er muziek. Het Haydn jeugd-
orkest komt zaterdagavond 14 december met 
onder meer muziek van Dvořák en we hebben 
Harmonie67 gecontracteerd voor de maand 
maart. Zij spelen prachtige blaasmuziek en ik 
kan al verklappen dat het een bijzonder optre-
den gaat worden. 
We sluiten ons seizoen af met een jazzcafé in 
het dorpshuis. De bedoeling is dat we er die 
avond een gezellige New Yorkse jazzclub van 
maken met lekker eten en lekkere jazz, verzorgd 
door het trio 3Lax. 
U ziet: een wisselend programma met voor elk 
wat wils, of misschien wilt u alles wel mee-
maken. Reserveren kan - wacht daar niet te lang 
mee. 
We wensen u allen een mooi cultureel seizoen 
toe.

Stichting Felicitas: Marion Vuijst, 
Clara van Zanten en Pluc Plaatsman.

e-mail: stichtingfelicitas@gmail.com
tel. 050 302 1927 / 06 14 948 438
www.thesinge.com/cultuur/felicitas

Meziek mit bus 2013

De Rijdende Popschool breidt uit
snel en het is leuk om samen muziek te maken. 
Het is gebleken dat in dorpen vaak weinig voor-
zieningen zijn, met name op het gebied van 
muziek. Daarnaast heeft het maken van muziek 
een bindende factor. De bandjes geven regel-
matig optredens in het eigen dorp (en ook wel 
daarbuiten), waardoor mensen bij elkaar 
 komen.
Het door het Oranje Fonds toegekende bedrag 
wordt gebruikt om meer dorpen te kunnen 
 bereiken voor muzieklessen dan nu het geval is. 
De Rijdende Popschool heeft zijn basis in 
Garmerwolde en is nu zo›n twee jaar actief. Er 
zijn popscholen opgericht in vijf dorpen in de 
provincie Groningen. Met behulp van de subsi-
die van het Oranje Fonds is de organisatie bezig 
uit te breiden naar tien popscholen. Mensen 
kunnen zich melden als ze interesse hebben in 
een popschool in hun dorp. Dit kan via een 
 organisatie, maar ook ouders of kinderen die het 
zelf leuk zouden vinden kunnen contact op-
nemen, en dan kijkt De Rijdende Popschool wat 
de mogelijkheden zijn.
Meer informatie vindt u op www.derijdendepop-
school.nl.

Niels Steenstra

z’n band the Sidekicks: rhythm & blues vol rauw 
gitaarwerk, afgemeten drumshuffles en sobere 
bass grooves. In Trefpunt Thesinge geven The 
4Horsemen acte de présence: blues(rock) met 
een hoog Cuby & the Blizzards gehalte. 

Prijzen en kaarten
Dagkaart: € 20,00. Losse kaarten per locatie:  
€ 5,00. Reserveringen en kaartverkoop vanaf  
5 oktober. Info over de bands, aanvangstijden, 
busschema en kaartverkoopadressen (met bij-
behorende opstapplaatsen voor de bustour) op 
www.meziekmitbus.nl.

Ton Ensing

Heisa bij Felicitas

Bradley’s Circus
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Op donderdagmiddag 5 september nodigde 
Janna Hofstede ons (Jannie Ritsema, Jan Jan-
sen en ondergetekende) uit voor een autoritje. 
Dat aanbod hebben we gretig aangenomen.
De tocht ging - vanuit Thesinge - voor het grootste 
deel langs de Groninger kust. We reden onder 
andere door Oudeschip, de verdwenen dorpen 
Oterdum, Weiwerd en Marsum. In Marsum staat 
nog een kerkje en dat was te bezichtigen. Nadat 
we op een parkeerplaats thee hadden gedronken, 
gingen we dan ook de kerk in. Het bijzondere van 
deze kerk is dat het orgel voor in de kerk staat en 
niet zoals meestal op de zolder.
Daarna ging het richting Termunten. We zijn nog 
even op de pier van Oterdum geweest. Het was 
prachtig weer en heel helder, zodat je ver kon 
 kijken. Duitsland was heel dichtbij.
In Termunten hebben we bij Landman genoten 
van een heerlijk lekkerbekje. Na de maaltijd 
zochten we de auto weer op en werd de terug-
reis aanvaard.

Thee drinken in Marsum 
(foto: Janna Hofstede)

Heeft u ook de Verzoamelstee-vragenlijst inge-
vuld afgelopen voorjaar? Of misschien juist 
niet? En bent u nieuwsgierig wat er met al die 
informatie gebeurt?
Kom dan op woensdag 23 oktober naar de 
Verzoamelstee-ochtend in Thesinge, aanvang 
9.30 uur. Daar vertelt onderzoeker Eveline 
Hage waarvoor ze de Verzoamelstee-vragen-
lijsten gebruikt. Haar onderzoek gaat over com-
putergebruik en contact met elkaar, maar wat 
hebben die twee nou met elkaar te maken? Na 
deze ochtend weet u er alles van. Natuurlijk 
wordt u ook van harte uitgenodigd om vragen te 
stellen. Eveline gaat haar best doen ze allemaal 
te beantwoorden.
Graag tot dan!

Eveline Hage en Janna Hofstede

Noaberschap op z’n best
We reden o.a. over Woudbloem en Harkstede 
naar Meerstad. Hier hebben we wat rond gere-
den. ’t Is nog lang niet volgebouwd, maar er 
staan mooie huizen en ook de woonboten zijn 
leuk.
Daarna zijn we nog even over Noorddijk, Zuid-
wolde en Ellerhuizen gereden. Hier werd even 
gestopt omdat je volgens Janna hier de zonson-
dergang zo mooi kunt zien. Ze heeft nog even 
een foto gemaakt. Toen ging het via Lutjewolde 
naar Thesinge. Tegen negenen waren we weer 
thuis.
We hebben erg genoten van de rit; Janna, hart-
stikke bedankt voor de fijne middag!

Roelie Dijkema

Vragenlijst 
Verzoamelstee

Samen smullen van spekbonen met spek bij de Verzoamelstee. Lekker én gezellig. 
(foto: Janna Hofstede)
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Noaberschap werkt
Hulp aangeboden bij het maken van werk
stukken, een aanbod voor het vervoer van 
grote spullen. Op zoek naar een maatje 
voor een wekelijks tochtje op een tandem of 
 iemand die een stompe zeis kan scherpen.
Thesingers kunnen vraag en aanbod van 
diensten sinds een paar maanden kwijt op 
de pagina Noaberschap van www.thesinge.
com. Het is een initiatief van de Verzoamel
stee en bedoeld om het mensen gemakke
lijker te maken dingen samen te doen en 
elkaar te helpen.

Op een van de eerste koffieochtenden na de 
vakantie peilen we bij de bezoekers of deze 
voorziening in een behoefte voorziet.
‘Wie heeft zin om morgen mee te gaan naar Ter-
munten, een visje eten?’ vraagt Janna. Zij heeft 
een dergelijk aanbod al een tijdje op Noaber-
schap staan en er hebben zich al twee gegadig-
den gemeld. Nu ze het in de groep gooit volgt 
nummer drie al snel en daarmee is de auto vol 
en de afspraak staat. Het is wel gemakkelijker 
om op zo’n aanbod in te gaan rond de koffietafel 
dan via e-mail, vindt men. En iets aanbieden is 
gemakkelijker dan om iets vragen. Daar ligt toch 
vaak een drempel.

Hoe werkt het?
Op de pagina Noaberschap van thesinge.com 
kun je in een paar stappen een advertentie 
plaatsen. Klik op ‘Ik zoek’ of ‘Ik bied aan’ en vul 
je gegevens en de advertentietekst in. Nog even 
controleren (‘Bekijk’) en dan kan hij op de web-
site gezet worden (‘Plaats’). 

Reageren op een advertentie is even eenvou-
dig: je klikt op de roodgezette naam die bij een 
advertentie staat en je krijgt een scherm van je 
eigen e-mailprogramma in beeld. Je kunt met-
een een mailtje sturen.
Je hoeft dus geen nerd te zijn om via Noaber-
schap een klusje geklaard te krijgen, maar ge-
woon iets vragen aan de buren, kennissen of 
familie is altijd gemakkelijker. Zeker in een dorp 
als Thesinge. Noaberschap is daar een aanvul-
ling op. Tenslotte ken je niet alle talenten van 
dorpsgenoten of weet je niet altijd wie er be-
hoefte heeft aan jouw aanbod. Soms kan het 
juist prettiger zijn om een verzoek via de website 
te doen: mensen reageren als ze je kunnen hel-
pen. Een direct ‘nee’ hoor je niet; in het ergste 
geval krijg je geen reactie. En als je nog niet veel 
mensen in het dorp kent, kan Noaberschap ook 
een uitkomst zijn. 

Wat wil je er voor hebben?
Als je gebruik maakt van iemands diensten, dan 
wil je daar wel iets voor geven. Maar wat is 
 rede lijk? Waar voelen beide partijen zich prettig 
bij?
Als je met iemand meerijdt die toch naar de 
 bibliotheek gaat, is een bedankje voldoende. 
Maar wat geef je voor grasmaaien? Vraag je iets 
voor een paar kleine klusjes rond het huis? 
Gewoon iemand helpen zonder er iets voor 
 terug te vragen is voor veel mensen geen enkel 
probleem. De waardering is vaak genoeg en als 
je zelf ooit eens hulp nodig hebt, staat er ook wel 
iemand klaar.
Als je er direct iets voor terug kunt doen, dan win 
je er allebei mee. Hulp bij het maken van jam in 
ruil voor een strak geknipte heg. In andere 
 gevallen kan een vergoeding in geld meer op 

zijn plaats zijn. Maar dan is een afspraak vooraf 
het beste. Dan weet je beiden waar je aan toe 
bent.
Een van de aanwezigen vertelt dat ze eens een 
kamer heeft laten behangen door een kennis. 
Op de vraag wat hij er voor wilde hebben, kwam 
het antwoord: ‘bepaal jij het maar’. Ze gaf hem 
een bedrag, maar twijfelde achteraf of het niet te 
weinig was. Een van haar kinderen vond het ook 
niet genoeg. Ze heeft het naderhand wel recht-
gebreid, maar zoiets geeft een ongemakkelijk 
gevoel.
In dit verband merkt iemand op dat we ook niet 
moeten vergeten dat er bedrijven en zelfstandi-
gen in het dorp zijn die je kunt inschakelen. Het 
kost misschien iets meer, maar je weet dat het 
goed en professioneel gebeurt. En als er iets 
misgaat, kun je verhaal halen.

Bij Noaberschap is het zeker niet zo dat de 
 ouderen alleen vragen en de jongere generatie 
alleen diensten aanbiedt. Zo heeft al iemand 
van een zeer ervaren breister geleerd hoe ze 
sokken moet breien. En wat die stompe zeis be-
treft: binnenkort is die weer zo scherp als wat, 
dankzij de hulp van een van de aanwezigen, die 
zijn hele leven al ‘saaisen hoard het’.
Het uitje naar Termunten heeft inmiddels plaats-
gevonden. Janna hoefde er niets voor te heb-
ben, maar de meerijders hebben haar op vis 
getrakteerd. Die vergoeding is van harte ge-
accepteerd.
Het verslag van dit uitje door Janna Hofstede 
staat op www.thesinge.com > verzoamelstee > 
themaochtenden.

Aly Pepping

In Thesinge worden deze weken de drie hui
zenblokken aan de Molenweg gerenoveerd.
Het werk omvat het isoleren van spouwen 
en daken, nieuwe pannen en herstel van het 
voegwerk. Opdrachtgever is de eigenaar, 
Wierden en Borgen, hoofdaannemer is Paas 
uit Nieuw Buinen en uitvoerder is Fischer 
uit Klazienaveen. Nu dus eens geen Polen, 
maar Drenten aan het werk!

Na de soap rond de gierzwaluwen bij de restau-
ratie van de toren van de Kloosterkerk lag de 
natuur hier opnieuw dwars. Terwijl de mens 
alom elkaar en allerlei gedierte moeiteloos ver-
gast, afschiet of anderszins de dood in jaagt, 
wordt aan de Molenweg de vleermuis met alle 
egards behandeld.
Onder de gevelpannen werden vorig jaar laat-
vliegers, ruige dwergvleermuizen en zelfs 
 gewone dwergvleermuizen aangetroffen, over-
dag overigens in diepe slaap. Na een jaar vertra-
ging (overleg, strategische planning enz.) is nu 
besloten de gevelpannen een paar dagen weg te 
laten. De bedoeling hiervan is dat de diertjes hun 
toevlucht tijdelijk elders zoeken en daarna weer 
gaan terugkomen in voor hun bestemde ‘kamer-

Renovatie aan de Molenweg

tjes’ in de spouw bovenin de zijmuren. Er is ge-
zorgd voor toegangspoortjes met daarop de af-
beelding van een vleermuis, kennelijk om de 
dierkens duidelijk te maken: hier is het!

Het eerste blok aan de Molenweg in de steigers, vleermuizen elders ondergebracht 
(foto: Jan Ceulen)

Ondertekende prijst zich gelukkig de hartver-
warmende aanwezigheid van deze vliegende 
muizen nog jaren te mogen ervaren.

Jan Ceulen
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Nu ook vandalisme in Thesinge
Op diverse adressen in Thesinge is weder
om vraatschade aangetroffen. Dit keer zijn 
het niet de mussen die de bakstenen uit de 
gevels pikken, maar steenmarters die hui
zen, kippenhokken en de motorruimtes van 
auto’s binnendringen om zich daar te mis
dragen.

Het verhaal gaat dat ze in rubberen kabels en 
slangen de geur van visolie herkennen (som-
mige fabrikanten verwerken afval uit de vis-
industrie in het rubberen omhulsel, om het soe-
pel te maken) en zich daar dus te goed aan gaan 
doen. Ook zijn ze gek op isolatiemateriaal, al-
thans op het vernielen ervan. Verder stelen of 
doden ze kippen en maken ze herrie en stank op 
zolders en in kruipruimtes. Prooien (eieren en 
dieren) worden vaak naar een warme, rustige 
plek versleept om het lekkers aldaar te veror-
beren.
Katten houden niet van marters en omgekeerd. 
Wanneer ze elkaar in de weg zitten vliegt de 
marter de kat op moordzuchtige wijze naar de 
hals. Dat leidt soms tot een dooie kat, maar 
meestal is de kat na diverse confrontaties de 
geniepige beten beu en vertrekt. De hond weet 
de steenmarter wel te imponeren, ze vechten 
niet of zelden – de marter blaast de aftocht. Ze 
zijn ook bang voor mensen en bijten alleen in 
extreme gevallen, als je ze in het nauw drijft of 
probeert te pakken.

Weg ermee?
Diverse remedies doen de ronde: citroenen of 
uien in de motorruimte, of in een panty verpakte 
plukken hondenhaar (een bijverdienste voor 
trimsalons?). Een hele hond zal ook helpen, 
maar dan wel eerst verwijderen voordat u de 
motor start.
Anders een gaasconstructie onder de motor-
ruimte, die ook weer weggehaald moet worden 
voor men vertrekt. Het uitroeien van de steen-
marters zal wel geen optie zijn (zie ook het arti-
kel ‘Renovatie aan de Molenweg’), steenmar-
ters zijn immers zeker zo aaibaar als vleermuizen. 
En ze zijn beschermd; het is verboden ze te 
doden, als u ze al te pakken krijgt.

Nog meer tips: er zijn apparaatjes te koop met 
een pieptoon; er is anti-marterspray en u kunt 
overwegen WC-blokjes in de motorruimte te leg-
gen of plassen tegen de banden – dat vinden de 
watjes vies.
Die geurtjes en blokjes en de apparaten met 
ultrasoon geluid werken maar kort, de marter 
went eraan. Nog een domper: lang niet alle 
casco verzekeringen keren uit.
Wat wel vast staat is dat marters nachtdieren 
zijn en een hekel aan licht hebben. Auto’s die in 
het (pikke)donker staan zijn dus kwetsbaarder.

In huis
De steenmarter is een carnivoor: hij eet andere 
knaagdieren, jonge konijnen en vogels, kippen 
en eieren. Ook insecten zoals rupsen en kevers 
en ook kikkers en regenwormen zijn helaas niet 
veilig. In het najaar eten ze ook plantaardige 
producten zoals vruchten en bessen.
Die prooien sleept de marter zijn woon- of ver-
blijfplaats in. Als dat uw zolder is dan wordt het 
dus een grote bende: stank en vliegenplagen 
zijn uw deel. Ook lopen de dames en heren 
nogal luidruchtig te stampen. Troost is wel dat ze 
er ‘s nachts op uit gaan (auto’s vernielen, jagen) 
zodat u rustig kunt slapen.

In Thesinge
Annelies Hofstede (G.N. Schutterlaan) ontdekte 
eierschalen in haar motorruimte waarna de 
 garage de boel met antimarterspray inspoot – 
namen als MarterGo en Marterstop 24 dringen 
zich op. Eerder huisden er marters bij haar op 
zolder (vóór de verbouwing) en bij de buren za-
ten ze onder de vloer. Aan de overkant vermoedt 
Astrid de Leeuw dat er eentje bij haar in de kruip-
ruimte woont. Ze ziet sporen en een van de kat-
ten is sinds enige tijd kwijt – mogelijk op de 
vlucht geslagen.
In het dorp is er eentje brutaalweg op straat lo-
pend gesignaleerd, door Geerten Eijkelenboom. 
Op de Singel had Aly Pepping ook al bezoek 
(aangeknaagde bougiekabel) en Arend en Alwia 
Kol, bewoners van de Dijk, misten vogels uit de 
volière en werden getrakteerd op eieren in de 
motorruimte van hun auto. Dat laatste over-

Eierschalen onder de motorkap… 
(foto: Annelies Hofstede)

kwam ook Kor van Zanten uit de Kapelstraat. 
Overigens meenden zowel Kor als Arend aan-
vankelijk dat iemand een geintje met hen uit-
haalde.
Afgelopen herfst hoorden Desiree Luiken en 
Menco van der Berg (Luddestraat) gestommel 
onder het dak. Veel op het plafond slaan en en-
kele gaten dichten hielp. Twee kippen werden 
vermoord, ze zagen pootafdrukken in de sneeuw 
van kippenhok naar auto (keihard bewijs dus dat 
ze weer eens eieren aan het ronddelen waren!), 
maar aan het eind van de winter was de terreur 
voorbij. Een marterval werkte averechts: er zat 
slechts een keer ‘n… kip in. De kip heeft het 
overleefd.
Ook aan de Dijk is Rudy Noordenbos van een 
paar kippen afgeholpen. Bij de heer S. Oudman 
aan de Molenweg werd de isolatie onder de mo-
torkap aangevreten. En ook op Moeshorn en 
Molenhorn zijn waarnemingen gedaan. Ze zijn 
overal.
Kortom burgers, weest waakzaam, de dieren 
weten u te vinden!

Jan Ceulen
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Feestdagen Oranje Comité

Susan schminkt Gijs Mollema en Tim van der Veen voor de kinderdisco 
(foto: Joost van den Berg)

Op de toch al als rampdag te boek staande 
11e september manoeuvreerde de chauffeur 
van de combinatie die de feesttent kwam 
afleveren zijn aanhanger in de sloot. Tout 
Thesinge liep uit om op uiterst doeltreffende 
wijze de lading veilig te stellen (de modder 
werd er zelfs afgespoten). Toen alles netjes 
was gelost werd de aanhanger vlot getrokken 
door Wieringa uit Bedum. 
De schade viel mee en de feesttent was gered. 
(foto: Jan Ceulen)

Wist-u-dat…
•  het Oranje Comité van Thesinge in februari (inmiddels voormalig) 

 koningin Beatrix, naamgever van de vereniging, heeft uitgenodigd 
om bij het jubileum op 14 september aanwezig te zijn?

•  in die brief geruststellend werd gesproken over de risico’s op een 
aardbeving?

•  haar secretaris vriendelijk doch beslist terugschreef dat Bea helaas 
niet aanwezig kon zijn?

De jongens van Hollands Verdriet kijken 
best vrolijk (foto: Joost van den Berg)

Ons talent: Reini zingt mee met Hollands Verdriet 
(foto: Joost van den Berg)

Jaap Koenes, Patrick van Zanten, Jelle van 
der Veen en Menco Ridder voeren een 
spannende strijd (foto: Joost van den Berg)
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Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding
Nellian Dijkema en medewerksters

Bovenrijgerweg 19  9797 TD Thesinge
050 3021731 of 06 53767142

www.lotusuitvaart.nl

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 3, Groningen
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Jan Steenbeek in Boer zoekt Vrouw
Boer zoekt Vrouw is aan een nieuw seizoen 
begonnen. Dit jaar reist Yvon Jaspers naar 
het buitenland waar Nederlandse boeren of 
boerinnen op zoek zijn naar een partner.
 
Jan Steenbeek is zo’n boer. Hij heeft een kuiken-
bedrijf in het district Ontario in Canada. Jan 
 emigreerde 17 jaar geleden met zijn ouders en 
zijn broers Gerardus, Rommert en Jentje vanuit 
Thesinge. Gerardus werkt op het bedrijf van zijn 
ouders en Rommert en Jentje hebben ieder een 
eigen bedrijf. Jan is inmiddels 29 jaar en zoekt 
en lieve vriendin. 
Als deze krant verschijnt, is de termijn verstre-
ken om een brief te schrijven aan Jan. Maar op 
de website boerzoektvrouw.kro.nl (klik linkson-
der op Jan) kun je de jeugdfoto’s zien van Jan in 

Thesinge en foto’s van de omgeving en het 
 leven in Canada. 
Natuurlijk kun je Jan dit seizoen ook zien tijdens 
de uitzendingen van Boer zoekt Vrouw. Omdat 
nu gekozen is voor een internationale versie, is 
vooraf bepaald wie er in het programma worden 
gevolgd. Vanaf 8 december worden de uitzen-
dingen vervolgd met de selectie van de brieven, 
de kennismaking, de keuzemomenten en der-
gelijke. 
We wensen Jan natuurlijk een berg brieven toe 
en ook dat hij zijn toekomstige liefde vindt. Deze 
wens wordt vast gelezen, want de familie is de 
G&T ook in Canada trouw blijven lezen.

Irene Plaatsman

Rondje Nostalgie
 
Op zondag 25 mei 2014 zal het Rondje Nostal-
gie weer plaats vinden in Garmerwolde.
De werkgroep doet bij deze vast een oproep 
voor (gediplomeerde) verkeersregelaars en 
 andere vrijwilligers.
Wilt u een paar uur helpen tijdens dit grote 
 evenement? Heel graag!
Info op www.rondjenostalgie.nl of e-mail naar 
maud.onderstal@tiscali.nl.
Blijf ons volgen via de G&T.
 

De werkgroep RN (Rondje Nostalgie)

Schaatstraining 
op Kardinge
Op 5 oktober 2013 gaat Kardinge weer open. 
Presto, de ijsvereniging uit Garmerwolde, geeft 
dan weer schaatstraining op vrijdag van 17.00 
tot 18.15 uur. Er is een groep voor jongeren en 
een groep voor volwassenen; iedereen kan 
meedoen. Als je niet zo goed kunt schaatsen, 
gaan we je dat leren. Naar Appingedam op en 
neer op de schaats is dan maar een peulenschil, 
al moet het dan wel even gaan vriezen.
Graag opgeven bij Jacob Hartog: 
jacobhartog@gmail.com of bij een van de 
 bestuursleden van Presto.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmer
wolde is het afgelopen jaar uitgebreid 
met een nieuwe zuiveringsinstallatie, een 
 Neredazuivering. Een zeer moderne, milieu
vriendelijke en energiezuinige zuivering. Ter 
gelegenheid van de opening organiseren 
het waterschap Noorderzijlvest en de bouw
combinatie GMBImtech op 12 oktober een 
open dag.

U bent van harte welkom op deze open dag van 
10.00 tot 16.00 uur op de rioolwaterzuivering 
Garmerwolde, Grasdijkweg 2. Een unieke kans 
om een kijkje achter de schermen te nemen van 
deze rioolwaterzuivering. Naast het zuiveren 

Nieuwsgierig hoe een 
rioolwaterzuivering werkt?
Als de stroom stukjes van SiebKlaas Iwema u nieuwsgierig heeft gemaakt…

van water wordt hier ook slib verwerkt en voor-
ziet de rioolzuivering in haar eigen energie-
behoefte.
Tussen 10.00 en 15.00 worden er op elk heel 
uur rondleidingen georganiseerd. Er is een foto-
presentatie van de bouwwerkzaamheden, er 
staat een demonstratiemodel van de Nereda-
zuivering en er is educatief materiaal aanwezig. 
Uiteraard zijn medewerkers van het waterschap 
Noorderzijlvest, GMB en Imtech aanwezig om al 
uw vragen te beantwoorden. Interessant voor 
jong en oud. U hoeft zich hiervoor niet aan te 
melden. Informatie over de open dag en over de 
zuivering vindt u op www.noorderzijlvest.nl.

Wist-u-dat…
-  er is begonnen met de aanleg van een ijsbaan-

tje bij de Oude Rijksweg in Garmerwolde?
-  de eerste boom gekapt is en Nico Groothoff 

een dijkje gaat maken? 

-  de Dierenbescherming voor 4 oktober (Die-
rendag) nog collectanten zoekt om geld in te 
zamelen voor dieren in nood?

-  u zich hiervoor kunt opgeven op www.dieren-
bescherming.nl/word-collectant?

-  er iedere woensdagavond in De Oude School 
in Thesinge yogales wordt gegeven?

-  u zich daarvoor kunt aanmelden bij Astrid de 
Leeuw, tel. 314 7052?

 
-  er in diergezondheidscentrum Van Stad tot 

Wad regelmatig exposities zijn?
-  u daar t/m 21 oktober beelden en schilderijen 

van de Garmerwoldster Ine Hoejenbos kunt 
bewonderen?

-  iedereen, met of zonder huisdier, van harte 
welkom is?

-  de Alpenjagers uit Garmerwolde 40 jaar be-
staan en op 9 november een jubileumfeest-
concert geven?

-  dit plaatsvindt in het ‘Trefcentrum’ in Bedum, 
samen met de Snippefangers uit Bakhuizen?

‘t Is weer voorbij die mooie zomer (foto: Sieb-Klaas Iwema)
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De oudste vermelding van Steerwolde 
( Stederawalda) is rond het jaar 1000. Het 
betreft een vermelding van de inning van de 
pacht aangaande het gebied. Het gebied is 
bezit van de Abdij van Werden. Dit klooster 
werd omstreeks het jaar 800 gesticht door 
Liudger, een Fries van geboorte. Het was ge
legen aan de Ruhr bij Essen. De pacht werd 
door het klooster geïnd via een hof in de 
stad Groningen.

Geschiedenis
De volgende eigenaresse is het Begijnencon-
vent het Olde Convent, gelegen aan de Roode 
Weeshuisstraat in de stad Groningen. Blijkens 
een archiefstuk uit 1470 verleent de Abdij te 
Thesinge aan het Olde Convent het recht om op 
zijn (!) grond in Stederwolde een kapel te bou-
wen, een begraafplaats aan te leggen en alle 
sacrementalia en liturgische handelingen te ver-
richten. Inkomsten voor Thesinge: 17 Arnhemse 
guldens (nu zo’n € 4400). De Abt moet er wel om 
vragen en hij moet een kwitantie geven, voor-
zien van zijn abtszegel. De betaling moet ge-
schieden op de Vrijmarkt, 10 september; zo niet, 
dan moet er dubbel worden betaald.
Het Olde Convent beheerde zelf het gebied. Het 
klooster moest zoveel mogelijk in haar eigen be-
hoeften voorzien. Akkerbouwproducten betrok 
het klooster uit haar bezittingen in de directe 
omgeving van de stad, de veeteeltproducten 
kwamen voornamelijk uit noordelijke streken, 
zoals Garmerwolde, Loppersum, Marum, Noord-
dijk, Steerwolde en Zuidwolde. Turf en rogge 
kwamen uit Drenthe.
Over de grootte van Steerwolde bestaat enige 
verwarring. Uit bewaard gebleven oorkonden 
kan worden afgeleid dat het Olde Convent over 
één hofstede van 167 gras beschikte, maar uit 
de rekening van de Rentmeester van de kloos-
tergoederen (1597) blijkt dat het klooster bijna 
600 gras bezat. Een gras was een stuk land 
waarop een koe of een paard gedurende de 
 zomer gevoed kon worden. De grootte varieerde 
per streek, in Ten Boer was dit ongeveer 47 m2.
In 1594, tijdens de Reductie van Groningen, ver-

vallen alle kerkelijke bezittingen in Stad en Om-
melanden aan de Staat.
Steerwolde is te vinden aan de Lageweg nabij 
Thesinge, bij de boerderij van Richard van der 
Veen. Het is dus niet de boerderij van de ge-
broeders Jansen, waar op de gevel ‘Steerwolde’ 
staat vermeld!
Waarschijnlijk is de naam Stederawalda ont-
leend aan Stedum en was het in eerste instantie 
een ‘kolonie’ van Stedum. Vanaf 900 begon men 
in diverse richtingen met de ontginning van het 
veen; die vanuit Stedum reikte tot aan de Zuid-
wending.

De opgravingen
Egalisatiewerkzaamheden op de boerderij van 
D.G. Haayer, in 1964, vormden de aanleiding. 
Er werden menselijke resten en zerken aange-
troffen, hetgeen werd gemeld aan de huisarts dr. 
Van der Werff. Met behulp van prof. Waterbolk 
werd een opgraving door het Biologisch- 
Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
Groningen geregeld. Hierbij werden de intacte 
fundamenten van een kerk, drie geornamen-
teerde zandstenen sarcofaagdeksels, wat 
aarde werk en 105 menselijke skeletten aan-
getroffen.
Er werd een gedeelte van een middeleeuws 
kerkhof blootgelegd, hetgeen bleek uit de skelet-
ten, van grafkeldertjes afkomstige klooster-
moppen en de sarcofaagdeksels. Sarcofagen 
werden niet aangetroffen, hetgeen doet vermoe-
den dat de deksels werden gebruikt als afdek-
king van een eenvoudige grafkuil. Verder onder-
zoek bracht een funderingssleuf van een gebouw 
aan het licht. Het BAI concludeerde dat hier een 
eenvoudig rechthoekig zaalkerkje moet hebben 
gestaan, bestaande uit slechts één ruimte en 
gedekt met holle en bolle pannen.
Op de vier hoeken zijn overblijfselen gevonden 
van later aangebrachte steunberen; deze waren 
gefundeerd op zogeheten paalrasters, die diep 
in de grond bewaard zijn gebleven. Het terrein 
was voor de bouw van de kerk reeds in gebruik, 
aangezien enkele graven bij de aanleg van de 
funderingssleuf waren doorsneden. De sarco-
faagdeksels zijn veel ouder dan de begraaf-
plaats, ze dateren uit de twaalfde eeuw. Dit soort 
werd voornamelijk langs de Rijn, de Moezel en 
de Main vervaardigd.

Sarcofagen
Het woord ‘sarcofaag’ is volgens de Romeinse 
schrijver en wetenschapper Plinius ontleend 
aan de eigenschappen van een bepaald ge-
steente in Klein-Azië. In een graf van een derge-
lijke steensoort verteerde het lichaam bijzonder 

snel. De betekenis van het Griekse woord sar-
kophagos is ‘vleeseter’. Het Duitse woord Sarg 
(lijkkist) en het Nederlandse woord zerk (lig-
gende grafsteen) zijn verwant aan de stam 
 sarco.
Het ontbreken van natuursteen in de kustgebie-
den en de grote afstand tot de steengroeven 
maakte de aanschaf van sarcofagen tot een 
kostbare zaak; vermoedelijk was een dergelijk 
grafmonument alleen voorbehouden aan een 
beperkte sociale bovenlaag en konden alleen 
gezagsdragers zich een dergelijk statussymbool 
veroorloven. Een sarcofaag werd meerdere 
 malen gebruikt en fungeerde vaak als familie-
graf; ouder gebeente werd opgeschoven om 
plaats te maken voor een nieuw lichaam.
Een anekdote uit ‘Abtenlevens’ van Mariëngaar-
de: een inwoner van Hallum zou ten tijde van Abt 
Frederik (1162 – 1175) later in het graf van zijn 
vader worden bijgezet; hij was echter te lang, 
waardoor hij niet zonder meer in de sarcofaag 
paste. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij 
 tijdens de poging om hem in de sarcofaag te 
persen om het leven is gekomen…
De vroegmiddeleeuwse Friese (dit omvatte 
Noord-Nederland en Ost-Friesland) zandstenen 
sarcofagen zijn trapeziumvormig en wegen cir-
ca 1200 kilo. Ze meten gemiddeld 200 bij 75 cm, 
en zijn ongeveer 50 cm hoog. Op de sarcofagen 
lagen losse, eveneens trapeziumvormige dek-
sels met een gewicht van 300 tot 500 kilo. De 
kisten werden dicht onder het maaiveld begra-
ven, waarbij het deksel aan de oppervlakte 
zichtbaar bleef.
De grafdeksels uit Noord-Duitsland en Noord-
Nederland vertonen opvallend veel overeenkom-
sten, zowel wat betreft vorm, stijl, versierings-
motieven, materiaal als bewerkingstechniek. Er 
zijn echter wel regionale voorkeuren te  bespeuren.

De afbeeldingen
Het reliëf van de versieringspatronen op de graf-
deksels is ondiep: rond de motieven is de diepte 
ongeveer anderhalve centimeter, daarbinnen 
slechts enkele millimeters. Er werden twee tech-
nieken gehanteerd: spitsen (het werken met een 
spitsbeitel voor de diepe en grove groeven) en 
frijnen (een fijnere bewerkingsmethode met een 
tweepuntige beitel).
In Ostfriesland, Groningen en Drenthe is een 
groot aantal sarcofagen en sarcofaagdeksels 
aangetroffen met naast christelijke en geometri-
sche motieven en versieringen ook menselijke 
afbeeldingen.
De meeste sarcofagen zijn gemaakt van rode 
zandsteen. Daarnaast zijn er in veel mindere 
mate exemplaren gevonden, vervaardigd uit 

Opgravingen Steerwolde 1964

Naar aanleiding van de ‘Fredje’ over de 
sarcofagen van Steerwolde (junikrant van 
vorig jaar) ontvingen we dit interessante 
verhaal van de Thesinger Haye van den 
Oever, oud-leraar Engels aan het Ommelan-
der College in Appingedam. De oorspronke-
lijke en volledige versie vindt u op www.
thesinge.com/historie/historie-thesinge
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geelwitte Bentheimer zandsteen. De vindplaat-
sen bevinden zich langs de Nederlands-Duitse 
Noordzeekust tot aan Jutland.
De meeste kisten en deksels zijn waarschijnlijk 
afkomstig uit het gebied langs de bovenloop van 
de Weser. Dit zogeheten midden-Bondzand-
steen is zowel eenvoudig te bewerken als goed 
bestand tegen weersinvloeden. Ook uit de om-
geving van Main werd eenzelfde soort rode 
zandsteen verscheept. Deze laatste soort is iets 
lichter van kleur dan de Weser zandsteen. De 
rode zandstenen sarcofagen stammen voor het 
merendeel uit de 11e en 12e eeuw. De vroegste 
exemplaren dateren uit het einde van de 10e 
eeuw.
De sarcofagen en deksels werden bij de steen-
groeven vervaardigd en daarna verscheept. De 
vier belangrijkste waterwegen waren het Vlie, de 
Eems, de Weser en de Elbe. Ook werden de 
sarcofagen via de Zuiderzee vervoerd.

De motieven
Er werden ruiten, diagonalen, halve cirkels en 
cirkels gebruikt, aangebracht in laag reliëf. Geo-
metrische versieringen zijn overwegend decora-

tief bedoeld. In Duitsland worden de ruitpatronen 
in verband gebracht met de graflegging of op-
wekking van Lazarus. De ruiten zouden het in 
kruisvormige windsels gewikkelde lichaam van 
Lazarus moeten symboliseren.
De christelijke motieven doen niet lang daarna 
hun intrede: kruis- en kromstaven, waarbij er 
verschillende varianten van kruisvormen te on-
derscheiden zijn. Zo zijn er diagonaalkruizen, 
radkruizen en processiekruizen. Het diagonaal-
kruis is ook bekend onder de naam Andreas-
kruis. Het radkruis bevindt zich binnen een cirkel 
en het processiekruis heeft armen die zich naar 
buiten toe verbreden.
Op het hele grafdeksel uit Steerwolde is de be-
kroning van het kruis boogvormig; dit motief 
verbeeldt een anker of omgekeerde omega. Het 
anker was het vroegchristelijke kruissymbool en 
vertegenwoordigt als zodanig de dood van 
Christus. De omega is de laatste letter van het 
Griekse alfabet en daardoor eveneens een sym-
bool van het einde. De omkering verwijst naar 
het uitdoven van het leven. Dit sarcofaagdeksel 
laat een overgangsvorm zien van deksels met 
geometrische patronen naar deksels met chris-

telijke motieven. In het middenpaneel is een 
krom- of kruisstaf te zien. De ruitpatronen zijn 
samengevoegd met de kruis-kromstafcombina-
tie. In tegenstelling tot deksels uit een vorige 
periode is de randzone onbewerkt. Soortgelijke 
deksels uit de tussenfase zijn ook te zien in 
Westergeest en Janum (Friesland).
De gebroken grafdeksels uit Steerwolde laten 
combinaties zien van geometrische patronen 
met christelijke motieven en kunnen dan ook als 
overgangsvormen worden aangemerkt.
Aan het eind van de 12e eeuw eindigt de ver-
vaardiging van het trapeziumvormige sarco-
faagdeksel. Het wordt verdrongen door graf-
zerken, die veel rijker beeldhouwwerk vertonen 
dan de sober en stereotiep uitgevoerde sarco-
fagen.

Haye van den Oever

Bronnen: 
Harm Buter, G&T; drs. W.A. van Es, weten-
schappelijk ambtenaar BAI; 
Ada van Deijk – Romaans Vademecum; 
Christine Waslander – Dekselse Graven.

Foto’s: Haye van den Oever

Kaartclub De Eendracht bestaat zestig jaar
In 1953 werd in Thesinge de kaartclub opgericht 
als Sociëteit de  Eendracht.
We willen dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Daarom  organiseren wij op vrijdag 
18 oktober een klaverjaswedstrijd voor onze le-
den en alle Thesingers die kunnen klaverjassen. 
Iedereen is van harte welkom. Er vallen mooie 
vleesprijzen te winnen. Om alles goed te laten 
verlopen moet u zich voor 11 oktober opgeven. 

Rommelmarkt GEO
Curiosa en een ruim aanbod aan tweedehands 
artikelen, boeken en speelgoed. Het is allemaal 
te vinden op de jaarlijkse rommelmarkt van de 
vv GEO op 4 oktober in Garmerwolde. 
De vv GEO organiseert al vijftien jaar lang jaar-
lijks een gezellige rommelmarkt voor jong en 
oud. In het clubhuis staat de koffie klaar en is 
een wereld aan boeken te koop. 
Naast een groot aanbod van de meest uiteenlo-
pende spullen in de gymzaal zijn er leuke prijzen 
te winnen bij het altijd-prijs-spel. De opbrengst 
van de rommelmarkt komt ten goede aan de 
clubkas. 
De rommelmarkt vindt plaats op vrijdag 4 okto-
ber in het clubhuis en de gymzaal aan de Hilde-
brandstraat in Garmerwolde. De deuren gaan 
open om 18.30 uur. 

Anne Benneker

Dit kan bij:
Johan Mollema,  telefoon 3021447
Wim Ritsema,  telefoon 3024932
Roelie Dijkema,  telefoon 3021305
Dus kaarters, kom allen vrijdagavond 18 oktober 
naar café Molenzicht. We beginnen om 20.00 
uur. We hopen heel wat klaverjassers te kunnen 
verwelkomen.

Roelie Dijkema
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Singel

Veel grenzen worden aangegeven door waterwegen: zeeën, rivieren, 
kanalen. Ook op kleinere schaal is dat het geval. Een middeleeuwse 
stad had een gracht, en ook rond kastelen en kloosters lag water ter 
afscheiding en verdediging. 

Het terrein van het Thesinger klooster Germania werd ook omgeven door 
water, dat ongeregelde troepen of andere indringers moest tegenhouden. 
In het Thesinger stratenplan komt nog een naam voor die verwijst naar het 
water dat het klooster ooit omgaf: de Singel. Tegenwoordig is het een 
smal, net straatje, keurig onderhouden. Maar tot eind jaren zeventig liep 
er een sloot langs, die de Singel scheidde van de tuinen van de huizen 
aan de Dijk.

Die sloot is om cultuurhistorische redenen van belang. Het was een van 
de laatste overblijfselen van de gracht of singel die ooit rond het hele 
kloosterterrein liep. Op plattegronden van Thesinge, bijvoorbeeld in het 
Grote Boerderijenboek, blijkt duidelijk dat de Singel deel uitmaakte van de 
kloostergracht. Een ander deel (door landeigenaren ernstig versmald) 
loopt achter de tuinen van de huizen aan de Luddestraat.

Als je aan het einde van de Bakkerstraat staat en naar rechts kijkt, zie je 
de kloostersingel verder lopen, drooggevallen maar duidelijk afgetekend 
in het land, compleet met een wal waar volgens sommigen zelfs een muur 
op heeft gestaan. In de hoek van dat weiland maakt de singel een bocht 
naar rechts en komt achter de molen uit. Vanaf de stelling van de molen 
Germania heb je een fraai uitzicht op dat stuk singel en op de noordelijke 
hoek van het voormalige kloosterterrein.

Fredje Bouma

Excuses
Door slordigheid van de eindredac-
tie is vorige maand de aankondi-
ging van de Taisner Dörpsrun niet 
geplaatst. Waarvoor onze nederige 
excuses aan de mensen van de 
Dörpsrun.

Verder is in de julikrant de naam 
van Alfred Ottens verkeerd gespeld 
in de kop van het artikel. Grappig 
genoeg is het slechts weinigen op-
gevallen, maar de eindredactie had 
het natuurlijk wel op tijd moeten 
zien…!

De redactie

Dörpsrun Taisn

Met de klok mee: de familie Krol-Tuinstra aan de start van de Thesinger 
Dörpsrun; lopers op de Stadsweg; de bewijzering bij de start; Roos 
Oomkes tijdens de 600 m kidsrun (foto’s: Joost van den Berg) 
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Colofon

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Eindredactie 
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335 
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge:
Jan Ceulen 050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Cees Leurs 050 313 4043
Fotografen Thesinge
Mareen Becking 06 85 289 751
Joost van den Berg 06 49 642 559
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
BIC RABONL2U
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 16,00 p.j. 
Bij autom. incasso: € 12,75 p.j. 
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
postma.karla@gmail.com
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Kopij inleveren uiterlijk
dinsdag 22 oktober vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Agenda 
Elke zaterdag
Thesinge; 15.00 - 20.00 uur: Café 
De Oude School open.
Donderdag 3 oktober
Thesinge, Trefpunt; 19.30: 
Dorpsbezoek van de NAM om 
met de bewoners te praten over 
de aardbevingen. Aanmelden 
kan op: www.groningerdorpen.nl/
dorpsbezoeken-nam.
Vrijdag 4 oktober
-  Garmerwolde, Dorpshuis De 

Leeuw; 17.00 uur: Dorpsborrel.
-  Garmerwolde, gymzaal W.F. 

Hildebrandstraat; 18.30 uur: 
Rommelmarkt GEO.

Zondag 6 oktober
10.00 uur in Thesinge 
ds. v.d. Lagemaat uit 
 Beetsterzwaag
Zondag 13 oktober
viering Avondmaal
9.30 uur in Thesinge 
ds. Buikema uit Appingedam

Zondag 20 oktober
‘zingen met hart en ziel’
9.30 uur in Thesinge 
gezamenlijke zangdienst 
introductie Nieuw Liedboek
door werkgroep Liturgie
koffiedrinken na de dienst

Zondag 27 oktober
11.00 uur in Thesinge 
drs. Postema uit Krewerd
Zondag 3 november
10.00 uur in Thesinge
ds. Diemer uit Bedum 

‘De Soos’
De klaverjasavond in september 
heeft de volgende uitslag opgele-
verd:
1 Henk Vliem 5319
2 Jannes Ramaker 5166
3 Riëtte van der Molen 4976
4 Wilma Tammeling  4952
De volgende keer is op dinsdag 
8 oktober, aanvang 20.00 uur.

Zondag 6 oktober 
Thesinge, Kloosterkerk; 15.00 uur: 
Jubileumconcert ‘Vijfentwintig jaar 
kamermuziek’ door het strijkers-
ensemble Heliantus Kollektief. 
Met een gastoptreden van het 
Marville Ensemble. Entree € 10,00 
tot 18 jaar gratis toegang.
Donderdag 10 oktober
Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw; 19.30 – 21.30 uur: 
Dorpsbezoek NAM en Vereniging 
Groninger Dorpen. Aanmelden 
voor 30 september via info@
dorpsbelangengarmerwolde.nl of 
06-21 282 368.

Zaterdag 12 oktober
Thesinge, Trefpunt; 14.00 uur: 
Kindertheater Heisa met de 
voorstelling ‘Daar’. Voor kinderen 
vanaf 6 jaar, entree € 7,00.
Woensdag 16 oktober
Garmerwolde, dorpshuis De 
Leeuw; 19.45 uur: Lezing door 
Sjouke Noordenbos over zijn werk 
in de Van Mesdagkliniek, bij de 
Vrouwen van Nu.
Vrijdag 18 oktober
Garmerwolde; 18.00-20.00: 
Ophalen oud papier.
Vrijdag 25 oktober
Ten Boer, Boltweg 1; tussen 13.00 
- 16.00 uur: snoeihout aanleveren.
Zaterdag 26 oktober
Thesinge; Ophalen oud papier.

Zondag 27 oktober
Thesinge, Ruischerbrug en Zuid-
wolde; Meziek mit Bus. 
Zie het artikel in deze krant.
Donderdag 31 oktober
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
met wat lekkers komen er weer 
heel wat onderwerpen aan bod. 
Belangstelling? Kom vrijblijvend 
een keertje de sfeer proeven.
Vrijdag 1 november
Ten Boer, Boltweg 1; tussen 13.00 
- 16.00 uur: snoeihout aanleveren.
Zaterdag 9 november
Bedum, Trefcentrum; 20.00 uur: 
Jubileumfeestconcert De Alpen-
jagers. Toegang gratis.

Als fotograaf van de G&T liep ik wat rond, op zoek naar ‘n 
geschikt onderwerp. Op de Oude Rijksweg dook deze pop 
vlak voor mijn ogen weg...ik kon nog net op tijd afdrukken! 
(foto: Cees Leurs)


