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De pastorie 
van Garmerwolde

Naast de kerk in Garmerwolde staat een 
markant huis: de voormalige pastorie. Dit 
statige pand spreekt velen tot de verbeel-
ding. Hoe oud is het huis? Hoe is het om er 
te wonen? Zijn er geheime gangen? Waart 
er een geest? Wie weet bestaan er sterke 
pastorieverhalen voor bij de winterhaard. De 
G&T duikt in de verhalen achter de pastorie, 
via archiefmateriaal en gesprekken met oud-
bewoners.

Voor 1900 stond achter op het huidige kerkhof 
de pastorieboerderij, een weem genoemd. Om-
dat herstel van deze 17e-eeuwse weem teveel 
ging kosten en ook het kerkhof uitgebreid moest 
worden, werd eind 19e eeuw besloten een 
 nieuwe pastorie te bouwen aan de weg. In 1898 
begon de aannemer met de afbraak van de 
oude pastorie en de bouw van de nieuwe, naar 

een ontwerp van architect Rozema. De ‘eerste 
steen’ aan achterzijde van het huis herinnert aan 
de bouw en vereeuwigt de naam van de archi-
tect en de toenmalige kerkenraadsleden. Het 
nieuwe gebouw, met neoclassicistische elemen-
ten, was wel groot, maar miste de simpele char-
me die de Groninger pastorieën uit het midden 
der 19e eeuw kenmerkte (zoals in archieven 
vermeld staat). Naar verluidt is de kerkenraad 
ter inspiratie een tijdje de provincie rondgetrok-
ken: de nieuwe pastorie mocht natuurlijk niet 
onderdoen voor die van andere dorpen. De aan-
nemer zou destijds zelfs failliet zijn gegaan aan 
de dure bouw, maar dat kan ook een sterk ver-
haal zijn.
Een en ander wordt deels onderschreven door 
de huidige bewoner Han Mandema: ‘De dak-
pannen aan de voorkant blijken bijvoorbeeld 
chique designdakpannen te zijn van de firma 

De pastorie aan de Dorpsweg met in deuropening de huidige bewoners Han en Lieske Mandema
(foto: Harjo de Poel)

Draaisma-de Vries, die te vinden zijn op daken 
van meer voorname panden die in die tijd in het 
noorden des lands zijn gebouwd, terwijl aan de 
achterkant van het huis gewone pannen liggen.’ 
Ongeacht enig aplomb is het pand in een voor 
zijn tijd nogal ouderwetse stijl gebouwd. Er 
 zaten bijvoorbeeld nog bedsteden in, wat in die 
tijd niet meer gebruikelijk was in nieuwbouw. 
Voor de koets van de toenmalige dominee 
 Tjassens-Keiser werd een koetshuis aan de 
 woning gebouwd. 

1898-1979: De pastorie als pastorie
Tot 1979 deed het hele pand functie als woning 
voor de dominee, met daarbij ook een leerkamer 
voor kerkelijke zaken, zoals kerkenraadsver-
-gaderingen. Deze consistorie bevindt zich aan 
de kerkzijde van het pand. Een voor velen nog 
bekende bewoner is dominee Bakker, die vanaf 

Koude verhalen, 
warme herinneringen
Nu kunnen we ons niet goed meer voor-
stellen hoe donker het hier ‘s winters 
in  Garmerwolde en Thesinge lang, lang 
geleden moet zijn  geweest met alleen 
kaarslicht of olie lampen. Diepe duister-
nis langs de wegen en om de huizen. Je 
kunt je voorstellen dat er in die donkerste 
tijd van het jaar in de huizen bij kleine 
lichtjes en warme haarden verhalen 
werden verteld die uitgroeiden tot hele 
 mythen en  legenden. 
De G&T Express vroeg zich af of er in de 
huidi ge tijd ook nog anekdotes en sterke 
verhalen de ronde doen, over kou, 
sneeuw en ijs. We togen ook naar drie 
pastorieën, markante  huizen in onze 
dorpen, met hun grote ramen, hoge 
plafonds en krakende daken op zoek 
naar herinneringen en verhalen. 
Dit alles om u als lezer te laten glim-
lachen bij de kerstboom of romantisch 
kaarslicht. 
De redactie wenst iedereen fijne 
kerstdagen en een gelukkig 2014.
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het eind van de oorlog dertien jaar lang heeft 
voorgegaan. Na zijn vertrek heeft de pastorie 
lange tijd leeg gestaan, waarna in 1967, ten tijde 
van dominee Kristensen, een uitgebreide ver-
bouwing plaatsvond, waarbij onder andere gas-
leidingen werden aangelegd, de en suite leef-
ruimte werd opgedeeld in twee aparte kamers, 
en verlaagde plafonds werden aangebracht.
Na dominee Kristenen volgden een aantal onge-
huwde predikanten die het huis deelden. Vol-
gens de kerkenraadsnotulen uit die tijd waren dit 
de eersten die huur gingen betalen. Zij hadden 
namelijk (nog) geen officiële aanstelling als 
 dominee bij de kerk van Garmerwolde, bijvoor-
beeld omdat men kandidaatspredikant was (dat 
wil zeggen nog theologie studeerde). De eerste 
stap naar gedeeld studentenhuis was daarmee 
gezet, maar wel nog steeds met kerkelijke voor-
waarden. In 1973 betrokken Karel en Geesje 
Jongeling de helft van de pastorie, volgens de 
archieven voor ‘300 gulden en een preekbeurt 
per maand’. Vanaf 1977 werd de consistorie ge-
deeltelijk verhuurd aan het Groene Kruis en 
werd de rest van de pastorie aan derden ver-
huurd. Het woongedeelte verloor daarmee zijn 
functie als predikantenwoning.
 
1979-1987: De pastorie als studentenhuis
Op 5 december 1981 betrokken Pluc en Irene 
Plaatsman (tegenwoordig wonend te Thesinge) 
samen met een bevriend stel het woongedeelte 
van de pastorie. Pluc en Irene bewoonden de 
zuidkant: twee kamers boven en twee beneden. 
Al snel werd beneden de tussenmuur verwijderd 
om de en suite kamer in ere te herstellen. ‘We 
ontdekten dat de suite-schuifdeuren (gelukkig) 
nog op zolder lagen en deze hebben we er gelijk 
weer in gezet. De blinden aan de binnenkant 
van de ramen waren er ook uit gehaald en be-
timmerd met board; de oude vensterbanken 
waren op eenzelfde manier weggewerkt.’
Toen ze er net een paar weken woonden was 
het eerste wapenfeit van de nieuwe bewoners 
een groot feest met band op oudejaarsavond 
1981: de housewarming party. Irene: ‘Toen werd 
dat nog niet zo genoemd, maar het is wel een 
treffende term want het was er die eerste weken 
stervenskoud. We hadden alle vier een aantal 
vrienden uitgenodigd. Na middernacht kwamen 
ook veel mensen uit het dorp langs, want ‘licht 
aan’ betekent ‘borrel halen’. En bovendien was 
het op de weg naar het kloksmeren.’ De nieuwe 
bewoners waren nog niet bekend met deze ge-
bruiken, maar hadden al wel gehoord dat er die 
avond zou worden gesleept en vernield door 
jongeren. ‘De Renault 4 van een van onze vrien-
den was al midden op straat geduwd.’ Irene 
herinnert dat ze het best spannend vond. ‘Die-
zelfde jongeren belden ook aan, gaven netjes 
een hand, wensten ons gelukkig Nieuwjaar en 
trokken bij binnenkomst zelfs hun schoenen uit!’ 
(Dit laatste was vermoedelijk gewoon bij bezoek 
aan de dominee). ‘Op een gegeven moment 
waren er tientallen feestende mensen in de pas-
torie. Al met al is het een geweldig leuk feest 
geworden en door al die gasten duurde een deur 
verder het kloksmeren langer dan ooit.’
In die tijd werd de consistorie op woensdag-
middagen door het Groene Kruis gebruikt als 

consultatiebureau voor zowel Garmerwolde als 
Thesinge. ‘Ieder kind dat in die tijd in onze dor-
pen is geboren is daar langs gekomen. In de 
keuken konden we ze horen huilen, er zat maar 
een smal halletje tussen. Verder konden we op 
zondagochtend de zondagschoolkinderen in de 
consistorie horen zingen. Dat had zeker wel 
charme.’ 
Ook komt er nog een ander verhaal boven 
 water. ‘Toen we er net kwamen wonen wilden we 
een moestuintje en kippen en zo,’ vertelt Irene. 
‘De vader van een van onze huisgenoten wilde 
wel een kippenhok maken en had daarvoor 
mooie stukken hout en palen gevonden in het 
koetshuis. Hij heeft daarvan een mooi hok ge-
maakt dat lang dienst heeft gedaan. Eind maart 
1982 kwam Jan Wigboldus langs om de ere-
boog op te halen die altijd op Koninginnedag 
aan het begin van de Dorpsweg werd geplaatst. 
Deze lag volgens hem op de zolder van het 
koetshuis. Wij wisten niet waar hij het over had. 
Toen hij de ereboog beschreef, uit wat voor soort 
hout en palen het bestond, kregen we het ineens 
een beetje warm. Hij stond tien centimeter van 
de ereboog, inmiddels verworden tot kippenhok, 
vandaan. Vele jaren later, toen we al in Thesinge 
woonden, is dit voorval pas weer ter sprake ge-
komen en gelukkig kon Jan er hard om lachen.’ 
Tot de zomer van 1987 mochten Pluc en Irene 
de pastorie hun thuis noemen. ‘Het was heerlijk, 
fantastisch en absoluut bijzonder om er te wo-
nen’, volgens Pluc. ‘We waren er graag langer 
blijven wonen, maar de kerk wilde al een tijdje 
van het pand af.’ 

1987-nu: De huidige bewoners
Sinds augustus 1987 bewoont de familie 
 Mandema de pastorie. Na tien jaar op de Oude 
Rijksweg 27 te hebben gewoond verhuisden 
Han en Lieske met hun vier kinderen (de jongste 
was toen een jaar) naar de pastorie. Ze gingen 
dus van het kleinste naar het grootste huis van 
Garmerwolde. ‘Destijds waren we wel op zoek 
naar een groter huis’, zegt Han, ‘maar aan de 

pastorie hadden we eigenlijk nooit gedacht’. In 
het Nieuwsblad van het Noorden van 14 maart 
1987 biedt de kerk de pastorie te koop aan in 
slechts één regel: ‘Fraaie pastorie te koop te 
Garmerwolde’ (zie http://kranten.kb.nl). Die ene 
regel tekst stond verder nogal verdekt in een 
advertentie waar ook allerlei andere kerkelijke 
goederen werden aangeboden, waardoor Han 
en Lieske hem over het hoofd zagen. ‘Een 
 zwager wees ons er later op’, zegt Han, ‘toen 
ben ik er als de wiedeweerga naar toe gefietst 
- Pluc en Irene deden open - en hebben we ei-
genlijk een blind bod gedaan. Maar wel voor het 
hele complex, dus inclusief koetshuis en consis-
torie.’ Uiteindelijk konden Han en Lieske de pas-
torie kopen, maar wel onder beding dat er geen 
horecabestemming zou komen. ‘Er schijnen 
zich ook gegadigden uit ‘het bordeelmilieu’ te 
hebben aangediend; je kunt je voorstellen dat 
de kerk zoiets wilde voorkomen.’ Als gevolg 
moest de consistorieruimte wel elders. Dit leidde 
tot de bouw van de Kerkhörn, al moest hier 
 helaas wel een mooie boomgaard voor wijken. 
‘In de basis is het huis goed en degelijk, maar 
we hebben in de loop der jaren wel veel aan het 
huis moeten klussen’, zegt Lieske. De keuken 
was bijvoorbeeld helemaal scheefgezakt (nog 
steeds te zien aan het uitermate scheve deur-
kozijn), dus eerst werd een nieuwe, rechte vloer 
aangelegd. Verder werd door de Mandema’s de 
rest van de ‘moderniseringen’ van 1967 zo goed 
als mogelijk gerestaureerd tot het origineel. Het 
hout van de verwijderde blinden bleek bijvoor-
beeld te zijn gebruikt voor het verlaagde  plafond, 
dus die konden gelukkig deels in ere hersteld 
worden. Verder heeft het huis nogal wat loze 
ruimtes, dus achter de gipsplaten kwam af en 
toe nog wel eens iets tevoorschijn. Zo werd op 
zolder een hele inbouwkast blootgelegd, waarin 
in een hoek een popje uit de jaren vijftig lag. 
Het huis brengt het nodige schilderwerk met 
zich mee. Een leuk detail is dat zoon Freek nu 
in het huis woont waar vroeger schilder Wolt 
woonde, die het houtwerk in de pastorie ook 

Oud-bewoners Pluc en Irene Plaatsman en Tineke Reitsma (foto: Pluc Plaatsman)
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regel matig van een nieuwe laag verf voorzag. 
Dit blijkt ook nog uit een stuk zinken dakgoot 
waarop iedere schilder die er ooit heeft gewerkt 
zijn naam en de datum heeft vereeuwigd. 

In de loop der jaren kwamen er ook (kinderen 
van) oud-bewoners langs om te vragen of ze 
nog eens herinneringen mochten ophalen aan 
het huis. Hieruit alleen al blijkt hoe karakteristiek 
en bijzonder het moet zijn geweest om in de 
pastorie te verblijven. Zo is de zoon van domi-
nee Niermeijer (met een r!, dominee van 1929-
1944) langs geweest, en wilden de klein kinderen 
van dominee Bakker nog eens dat geluid van 

het dichtschuiven van de majestueuze suite-
deuren horen. Verder vertelden zij dat een van 
de nichtjes zich altijd verstopte in een kast op 
zolder. Dat popje bleek van haar te zijn.
Afgezien van het verhaal van de ongenode gast 
op zolder (zie de G&T online archieven, maart 
1977), al met al geen klopgeesten, geheime tun-
nels, of andere mythen, maar louter warme ver-
halen. Dat is inderdaad het gevoel dat de pasto-
rie oproept. 
Op de zolder van het koetshuis ligt overigens 
wel nog steeds een gedeelte van de ereboog. 

Harjo de Poel De ‘eerste steen’ (foto: Harjo de Poel)

Een huis met een verleden
In de pastorie, gebouwd in 1876, aan de Kerk-
straat in Thesinge hebben heel veel mensen 
gewoond. Dominees met hun gezinnen wis-
selden elkaar af. Anita Reijmerink, lerares 
van basisschool De Til, woonde er, en een 
asielzoekers gezin. Ook Thesingers, zoals 
Jan en Henny Mollema (1974-1976) en Roelie 
en  Wolter Karsijns (1988-2002) met hun drie 
kinderen, bewoonden het huis. Mieke van ’t 
Hoog en Hans de Rouw kochten de pastorie 
in 2002 en wonen er met hun dochter Miser de 
Rouw. Een huis met veel verhalen; dat blijkt 
wel als de (ex)bewoners zich verzameld heb-
ben in de grote woonkamer. De pastorie ruikt 
nog altijd naar een oud huis met een verle-
den. Die geur roept meteen herinneringen op. 

Een loeiende gasmeter
Voor Jan en Henny Mollema was de pastorie 
hun eerste huis samen en ze waren pas ge-
trouwd. Hun zoon Alex werd er geboren. Henny 
mocht er graag wonen. Maar ze voelde altijd wel 
de druk dat ze eruit zou moeten als er een nieu-
we dominee kwam. 
Aan de achterkant van de pastorie, op het oos-
ten, lagen de keuken en de studeerkamer. Als 
de oostenwind waaide kon je in die ruimtes niet 
zijn van de kou. In de eerste winter dat ze er 
woonde, schrok Henny van een vreemd geloei 
toen ze in de grote gang liep. Roelie en Wolter 
wisten meteen waar ze het over had: het geloei 
van de gasmeter. Het was een mechanische 
meter die in de winter als een dolle draaide. Die 
eerste winter moesten Jan en Henny duizend 
gulden bijbetalen bovenop hun al hoge gas-
rekening. 
Roelie en Wolter hebben dezelfde herinnerin-
gen. Met koud weer en oostenwind werd het in 
de keuken niet warmer dan 14 °C. Ze aten dan 
in de woonkamer. Wanneer het maar even vroor 
moest je er altijd op verdacht zijn dat de leidin-
gen niet bevroren. Soms hielden ze in tijden van 
storm en kou overdag de gordijnen aan de zij-
kant van de woonkamer dicht. Pieter Jan, hun 

Jan en Henny; Mieke, Miser en Hans; Roelie, Pieter Jan en Wolter voor de pastorie aan de 
Kerkstraat (foto: Mareen Becking)

jongste zoon, herinnert zich de koude slaap-
kamer met ijsbloemen op de ramen. Roelie en 
Wolter schaften uiteindelijk een elektrische 
 deken aan, want als je koude voeten had dan 
kreeg je ze gewoon niet meer warm. 
Maar de charme van een huis met hoge  plafonds 
en hoge ramen is dat je meer merkt van het weer 
buiten. Als het hagelt dan hoor je hard gekletter 
op de ramen en als het stormt dan rinkelt het 
glas-in-lood.
Mieke en Hans hebben aan de oostkant al veel 
verbouwd, geïsoleerd en dubbele beglazing 
aangebracht. En niet voor niets kozen ze voor 

dichte velours gordijnen. Het huis is gelukkig 
een hoog en droog huis en wordt langzamer-
hand steeds comfortabeler. 
In december 2002 kwamen zij in de pastorie 
wonen. Ze herinneren zich hoe heerlijk het was, 
ze hadden hun werk in Arnhem opgezegd en 
hadden een hele periode vrij. Toen het vroor die 
eerste winter schaatsten ze over het Maar en 
over sloten naar Groningen. Geweldig was dat. 
Hans herinnert zich ook nog die keer dat er 
sneeuw lag en dat hij langlaufend over de lege 
witte landerijen naar de stad ging. 
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Een huis met veel leefruimte
Hans en Mieke genieten nog steeds van de 
ruimte in en om het huis. En het is gemakkelijk. 
Laatst gaven zij een feest en er konden boven 
met gemak vijftien mensen blijven slapen. 
Toen zij er woonden, fietsten Jan en Henny wel 
voor de grap door de gangen van het huis en de 
oude keuken. Dat lukte best. Als de oudste zus 
van Jan met haar man en vijf kinderen op be-
zoek kwam, dan vond je ze niet meer terug in het 
huis. En met Oud en Nieuw hadden ze na 00.00 
uur het hele huis vol.
Toen Wolter en Roelie in het huis woonden en er 
nog veel gesleept werd, had de jeugd tijdens de 
oudejaarsdienst de deuren van de kerk gebar-
ricadeerd met kerstbomen. De kerkgangers 
konden alleen nog maar via via door de gangen 
van de pastorie naar buiten. 
Volgens Roelie en Wolter was het een echt 
speelhuis voor kinderen. Verstoppertje spelen 
op zolder, alles kon. Neefjes en nichtjes kwa-
men regelmatig (tegelijk) logeren en tijdens 
feestdagen was er vaak en veel familiebezoek. 
Plaats genoeg. Met kinderfeestjes las Roelie 
soms een spannend verhaal voor in het ‘onder-
duikershol’. De kinderen vonden dat geweldig: 
een plek waar een onderduiker had gewoond! 
Op de overloop boven de trap kun je ook nu nog 
een brede plank wegschuiven (eigenlijk dus een 
geheime deur). Je komt dan in een grote don-
kere ruimte die van buitenaf onzichtbaar is. In 
die ruimte heeft, zo gaat het verhaal, in de oor-

log een onderduiker gezeten. Voor kinderen een 
fantastische ruimte om te spelen en te fantase-
ren. Op een matras van de statige trap af 
 roetsjen - dat was ook een favoriete bezigheid 
van de jeugd. De kinderen van Wolter en Roelie 
deden het en ook Miser van Hans en Mieke.
De huidige slaapkamer beneden heeft zelfs nog 
als klaslokaal gediend. Met de samenvoeging 
van kleuter- en lagere school in 1984 werd het 
gebouw van De Til verbouwd. Een groep kreeg 
les in de pastorie. En als het pauze was dan 
fungeerde de zolder als speelplein. 

Een prominent huis
Een pastorie huren heeft ook nadelen. Toen Jan 
en Henny het huis huurden hadden sommige 
 leden van de kerkenraad nog wel eens de ge-
woonte om onaangekondigd binnen te komen. 
Henny herinnert zich dat zij na een late dienst 
van haar werk ’s ochtends uitsliep. Ze hoorde 
voetstappen in het grind en de deur ging open. 
Ze was nog jong en kroop van schrik in de grote 
bedsteekast van de slaapkamer. Er kwam 
 iemand met monteurs binnen. Ze bleef uiteinde-
lijk een uur in de kast zitten. Hoe langer ze erin 
zat, hoe lastiger het werd om tevoorschijn te 
 komen. De monteurs deden hun werk en gingen 
daarna nog even met een racebaan die in de 
studeerkamer was opgesteld spelen. De vol-
gende dag heeft Hennie met een leugentje om 
eigen bestwil de sleutel gevraagd. Ze zei dat ze 
zichzelf had buitengesloten. Toen ze de sleutel 

kreeg dacht ze bij zichzelf: ‘Zo, die sleutel houd 
ik.’
Ook Roelie en Wolter voelden als huurders, met 
name in de beginjaren, de sociale druk om te 
wonen in het huis van ‘iedereen’. Het moest er 
allemaal netjes uitzien. Af en toe werd dit gevoel 
bevestigd door ongevraagde bemoeienis met 
het dagelijkse onderhoud van huis en tuin. 
 Gelukkig veranderde dit met het verstrijken van 
de jaren. 
Allemaal herinneren ze zich het geluid van val-
lende kastanjes op het dak en de dakgoot. De 
schoolkinderen die kastanjes zoeken in de voor-
tuin. Het geluid van de houtduiven ’s ochtends 
vroeg bij het wakker worden. Een kenmerkend 
geluid. Toen Hans, Mieke en Miser van een 
lange reis naar Ethiopië terugkeerden, merkte 
Miser de eerste ochtend dat ze weer thuis waren 
op: ‘Mama, ik hou toch zo van het geluid van 
Hollandse duiven.’ Dat geluid was voor haar 
thuis. 
Het is een huis waar veel mensen gewoond heb-
ben en waar veel mensen geweest zijn: een huis 
met een verleden. Dat merkten Hans en Mieke 
toen ze buitenom de pastorie begonnen op te 
knappen. Als ze aan het schuren of schilderen 
waren, kwamen er veel mensen langs met ver-
halen en herinneringen. Het was, het is en blijft 
een heerlijk huis. Daar zijn ze het allemaal over 
eens.

Irene Plaatsman
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‘t Mout eerst minder worden, veurdat t beter wordt!’
De pastorie bij de Kloosterkerk, waar Theo de Wit en Eveline Hil-
horst in 1981 zijn gaan wonen, is gebouwd in 1830. Deze informatie 
werd door Haye van den Oever gevonden in het archief in Gronin-
gen. In een verslag over de geschiedenis van het Thesinger klooster 
Germania schreef hij in 1994: ‘De oude pastorie was aan de kerk vast 
gebouwd zodat men door slechts een deur te openen in de kerk kon 
komen. Deze werd in 1829 afgebroken en vervangen door de huidige 
pastoriewoning waartoe onze koning ‘eene subsidie verleende van 
2700 florijnen’. Koning Willem I was voorstander van de Nederlands 
Hervormde Kerk als staatskerk en vanuit dit idee werd door deze 
koning subsidie verstrekt voor de bouw van de pastorie. De eerste 
bewoners van de pastorie waren de leden van de familie Buisman. 
Dominee Buisman verloor twee vrouwen bij de geboorte van hun 
kind en is zelf volgens de overleveringen in 1839 van verdriet ge-
storven. Naast het baarhuisje op het kerkhof staan op een grafsteen 
hun namen te lezen.

Sterke verhalen
Sinds 1981 is er flink geklust in de 
pastorie. In de voorkamer is het 
plafond van zachtboard verwijderd 
en werden de prachtige balken in 
ere hersteld. Oude verflagen wer-
den er afgekrabd en uit de scheu-
ren die in de balken zaten kwam als 
opvulmateriaal stukken krant en 
een rekening uit 1827 tevoorschijn. 
Theo en Eveline hebben dit als cu-
riositeit bewaard evenals een krant 
uit 1906 die achter de betegelde 
wand geplakt was. In die krant uit 
1906 werd geschreven over de ver-
woestende aardbeving in San 
Francisco. Dat was ook het jaar 
waarover opa Roelf Ridder vertel-
de dat hij als kleine jongen stenen 
van de oude pastorie had gebikt. 
Op de binnenmuur van de voorge-
vel staat het jaartal 1906 en de na-
men van de mensen die de renova-
tie uitvoerden. Theo en Eveline 
hebben hun namen er voor de ge-
schiedenis onder gezet toen deze 
wand kaal was. 
Aan het begin van de vorige eeuw 
was de kunststroming Jugendstil 
populair en uit die tijd stamt het glas 
dat in een van de binnendeuren zit. 
Ondanks dat er een scheur in het 
glas zit vinden Theo en Eveline het 
de moeite waard om het te laten 
zoals het is. Bovendien zit er een 
mooi verhaal aan vast. Theo liep 
zo’n vijftien jaar geleden buitenom 
te klussen toen een man in gezel-
schap van drie vrouwen onge-
vraagd zijn huis binnenstapte en de 
man rechtstreeks naar de kelder 
liep alwaar hij de dames toevoeg-
de: ‘zie je nou wel, wat een lelijke 
kleur blauw!’ De man was als kind 
vaak voor straf in de kelder gezet. 
Zijn ouders huurden een deel van 
de woning met nog een of twee ge-
zinnen. Dit jongetje De Vries wist 
ook te vertellen dat hij met meer-
dere kinderen tijdens kerkenraads-
vergaderingen op de zolder boven 

de voorkamer stond te springen. 
Als gevolg daarvan vielen de noes-
ten uit de balken op de hoofden van 
de leden van de kerkenraad. Dit-
zelfde stoute ventje zou een knik-
ker op de mooie ruit in de deur ge-
gooid hebben.

Band met het huis
In januari 1964 heeft de Neder-
lands Hervormde Gemeente de 
pastorie van Thesinge, na een vei-
ling, verkocht aan Willem Plijter, 
wonende aan De Dijk 16, voor 
5700 gulden. Jaren later zagen 
Theo en Eveline in het Nieuwsblad 
van het Noorden een piepkleine 
advertentie staan. Te koop: pasto-
riewoning in Thesinge. Bij hun eer-
ste bezoek aan Thesinge werden 
ze heel hartelijk ontvangen door 
Willem en Liefke Plijter. Voor hen 
werd het huis te groot en zij hadden 
een huis in de Bakkerstraat op het 
oog. Na veel wikken en wegen be-
sloten Theo en Eveline het huis te 
kopen met in het achterhoofd dat 
ze de volgende tien jaar zeker niet 
met vakantie zouden kunnen! 
Behalve de kranten achter het be-
hang en het papier dat tussen de 
balken zat was er nog meer infor-
matie te vinden op verschillende 
plekken in het huis. Schilder Kol 
schreef in 1972 in het zink van de 
dakgoot boven de voordeur dat de 
restauratie van de Kloosterkerk 
600.000 gulden had gekost. Ook 
schreef hij hierbij dat het schilder-
werk werd gedaan door zijn 
schoonzoon en opvolger Harm 
Hofstede. 
Veel dorpsgenoten hebben een 
band met dit huis omdat ze er zelf, 
of familie van hen, gewoond heb-
ben. Of door herinneringen aan 
een lieve domineesvrouw die kin-
deren warme chocolademelk gaf. 
Dit vertelde schilder Klaas Kol ooit 
over zijn jeugd rond 1920. Eveline 
en Theo hebben gehoord dat er 

onderduikers zaten boven de bed-
stee in de voorkamer en dat deze 
mensen net op tijd weggekomen 
zijn voor verraders. In de kelder 
vond Theo in een donker hoekje, 
behalve de nodige muizenvallen, 
ook een kunstgebit! Dit is nooit 
door iemand opgeëist.

Sfeervol huis
Wat een werk hebben de huidige 
bewoners, met heel veel hulp van 
plaatselijke bouwvakkers, verzet. 
Jan Derk Slachter legde leidingen 
aan voor gas, water en elektriciteit. 
Harm Hofstede zette dubbel glas 
en een piepjonge bouwvakker, Ap-
pie Ridder, hielp met het storten 
van de betonvloer. Het is Eveline 
wel eens te gortig geweest. Ze her-
innert zich de periode waarin de 
kozijnen van het voorhuis door 
aannemer Kol en timmerman Jan 
Balkema werden vervangen en de 
wind door de kamer waaide. Bij sla-
ger Havenga in de zaak kreeg ze 
het even te kwaad en toen troostte 

de vader van Jan Balkema haar 
met de woorden: ‘wicht, t mout 
eerst minder worden, veurdat t be-
ter wordt!’ Die nuchtere hartelijk-
heid in het dorp heeft hen vanaf het 
begin het gevoel gegeven welkom 
te zijn. 
Theo herinnert zich de dag van de 
verhuizing en dat zij de gaskachels 
niet aan de praat kregen. Direct 
waren de oude bewoners, Willem 
en Liefke, bereid om hen hierbij te 
helpen. De verhuizers lieten erg op 
zich wachten en Theo wilde bellen 
om te horen waar ze bleven en ging 
op zoek naar een telefoon. Bak-
kersvrouw Wierenga liet hem bin-
nen om haar telefoon te gebruiken. 
De verhuizer was vanuit Leeuwar-
den, ondanks dat Theo hem had 
gewaarschuwd, toch naar Ezinge 
was gereden. De spullen zijn met 
een omweg goed op stee gekomen 
en na 32 jaar is dit een goede be-
stemming gebleken.

Truus Top 

Theo en Eveline (en kat) voor hun geliefde pastorie aan de Kapelstraat 
(foto: Mareen Becking)
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Indrukwekkende verhalen van vroeger
Op zoek naar gebeurtenissen in het dorp die 
grote indruk hebben gemaakt lopen we op 
een woensdagochtend binnen in  dorpshuis 
Trefpunt in Thesinge. Elke woensdagochtend 
ontmoet een tiental oudere dorps bewoners 
elkaar hier om koffie te drinken, bij te praten, 
een spel te spelen of om te genieten van wat 
Janna Hofstede samen met de bezoekers 
van de Verzoamelstee op het programma 
heeft. Dit kan van alles zijn. Een lezing, film 
kijken, uitstapje, informatieve ochtend of 
iets creatiefs doen. Zo nu en dan sluiten ze 
de inloopochtend af met een etentje. En het 
jaar wordt afgesloten met een heerlijk kerst-
diner, bereid door Clara van Zanten. Janna is 
al twee en een half jaar de motor achter de 
Verzoamelstee. Zij heeft ons bezoek al aan-
gekondigd bij de vaste groep bezoekers en 
Lucie Kol en ik luisteren naar heel veel ver-
halen die gemakkelijk opbor relen.

Storm
We hebben net een flinke storm achter de rug op 
maandag 28 oktober jongstleden maar deze was 
niks vergeleken bij de storm van 13 november 
1972. Dat is op de ochtend van dit gesprek op de 
dag af 41 jaar geleden! Ook toen was er heel veel 
schade aan huizen en vielen bomen om als 
lucifer houtjes. De molen ‘Germania’ is toen op 
het nippertje gered door een viertal moedige 
 Thesingers. Dit blijkt uit een oorkonde die Sybolt 
Oudman laat zien; een grote ingelijste foto van de 
opening van de molen na de restauratie in 1972 
met op de achterkant een dankwoord van de bur-
gemeester en wethouders voor Luit Oomkes, 
Piet van Zanten, Jan Hendrik Huisman en Sybolt 
Oudman. Doordat de wieken van de molen met 
de rug naar de wind stonden en de rem het niet 
kon houden, ontstond er zoveel wrijving dat er 
brandgevaar bestond voor de op dat moment al 
bijna geheel gerestaureerde molen. Timmerman 
Huisman zat bij de brandweer en met vier man is 
men in de  vliegende storm, op de knieën zodat 
ze er niet vanaf werden geblazen, over de om-
loop gekropen. Het lukte om de wieken dwars op 
de wind te krijgen en een brand te voorkomen 
zodat de molen werd gered van de ondergang. In 
januari 1973 werd de gerestaureerde molen 
 Germania genoemd en feestelijk geopend.
Janna Hofstede vertelt dat zij met andere jongelui 
uit het dorp in die storm toch op weg waren ge-
gaan naar de MAVO in Bedum. Op laank ènd, 
tussen Lutjewolde en Bedum, werden ze van de 
weg geblazen en tot overmaat van ramp vloog de 
boekentas van een van de jongelui open en waai-
den alle boeken en schriften in het rond. Een 
vrouw uit Lutjewolde kwam in haar Kever vanuit 
Bedum aanrijden. Ze draaide het raampje naar 
beneden en zei: ‘Ik kan jullie niet mee nemen,  
‘k ben bang dat mijn deur eruit waait.’ Verbaasd 
bleven ze achter. Uiteindelijk zijn ze door een 
busje met timmerlieden naar huis  gebracht. 

Verdriet
Het jaar 1963 komt op meerdere momenten in 
de herinnering. De moord op J.F. Kennedy op 22 
november weet iedereen zich te herinneren als 
de dag van gisteren. Maar ook dat er in die herfst 
door ernstige ongevallen jonge Thesingers zijn 
omgekomen. Piet Holtman was student en zat in 
één van de vier VW-busjes die studenten uit 
Groningen naar een sportdag in Emmen ver-
voerden. In dichte mist botste het eerste busje 
frontaal op een tegenligger. Piet Holtman is 
daarbij omgekomen. Dit verlies veroorzaakte 
veel verdriet bij de familie en ook het hele dorp 
leed mee. Vlak daarna kregen de 24-jarige 
Klaas Kuizenga en de 25-jarige Klaas Robbe 
een motorongeval op de afsluitdijk. Klaas 
 Kuizenga is daarbij omgekomen. Klaas Robbe 
is na ruim vier maanden in coma te hebben ge-
legen ook overleden op 5 november. Wat een 
verdriet in zo’n kleine gemeenschap.

Natuur
Aan de winter van 1963 kwam haast geen eind. 
Net als in 1979 was Thesinge tijdelijk van de 
buitenwereld afgesloten. Met sneeuwblazers 
werd de weg weer vrijgemaakt. Voor het café 
van Tonny en Roelie Dijkema werd de sneeuw 
zo hard van de weg geblazen dat in huis de 
 kachels uitwaaiden en de voorkant van het huis 
verdween achter de sneeuwbulten. Roelie: ‘Wij 
werden wakker van gekletter tegen de ruiten! 

Veel dorpsgenoten hielpen mee om de weg vrij 
te maken en de gemeentesecretaris betaalde 
zijn goedkope arbeidskrachten met een royale 
borrel. Dat was dus wel weer een meevaller voor 
de caféhouders.’ Sybolt Oudman vertelt dat aan 
het eind van de dag een dronken helper in de 
bak van een sneeuwschuiver werd gehesen en 
toen met een hoeraatje in een dichtgesneeuwde 
sloot werd gelost... ‘Het was een losbandige 
zondag na een kroug vol bij Dijkema’. 
De winter van 1963 was ook heel streng. Er vond 
een Elfstedentocht plaats met als winnaar 
 Reinier Paping. Iedereen volgde het radio-
verslag want televisie was nog heel schaars. In 
ditzelfde jaar kon je met de auto het IJsselmeer 
oversteken van Stavoren naar Enkhuizen. Voor 
de geboorte van hun eerste kind moesten Frouk 
en Hendrik Holtman vanuit de Klunder (polder-
gebied vlak buiten Thesinge - red.), omdat de 
bevalling thuis niet opschoot, toch nog naar het 
ziekenhuis. Lopend bereikten ze het dorp waar 
zwager Frits Oudman met de auto stond te 
wachten. Zo nu en dan werd er op het paadje 
langs het Maar een wee opgevangen. Dat was 
volgens de verhalen door Frits in de heldere 
vries nacht op afstand goed te horen! Toen 
 Saskia Holtman met haar ouders weer naar huis 
mocht werd zij op een slee over het ijs getrokken. 
Toen kon je zó doorlopen tot aan de boerderij. Er 
lagen nog geen dammen in het Maar. Hans 
Meinds, die vanuit Ruischerbrug op de schaats in 
Thesinge was, herinnert zich de dikke laag ijs in 
het Maar en alle dode vissen die daarin lagen. In 
zijn herinnering ziet hij nog de snoek van wel een 
meter lang onder het ijs liggen. De tafelgenoten 
in Trefpunt verdenken Hans ervan dat de snoek 
elk jaar een paar centimeter langer is geworden.

Grappen en grollen
Veertig jaar geleden werd er met Oud en Nieuw 
flink geplaagd en werden er grappen uitgehaald. 
Dat ging ook wel eens te ver. Roelie Dijkema 
vertelt over de nieuwjaarsochtend waarop het 
gezin wakker werd van de stank van mest die 
voor de deur van hun café was gedumpt. De 
reden was hen duidelijk. Men pikte het niet dat 
het café in de oudejaarsnacht gesloten was. 
Hetzelfde lot trof ook café Schipper, de huidige 
woning van de burgemeester, aan de haven. 
Er werden ook leuke grappen uitgehaald. Bij 
Lammert van Dijken in de Luddestraat viel op 
dat hij altijd veel houtvoorraad had. Vroeger 
hadden veel mensen een bijnaam en hij werd 
Lammert Holtje genoemd. Op het schoolplein 
stond op nieuwjaarsochtend met dit stookhout 
heel groot LAMMERT HOLTJE geschreven. Het 
gezelschap in Trefpunt vraagt zich tot op de dag 
van vandaag af wie er in staat waren een boe-
renkar vol mest op de school te hijsen zonder 
enige schade aan te richten. Willen de daders 
nu eindelijk eens opstaan?! 

Sybolt Oudman laat een foto van de Germania 
zien (foto: Truus Top)
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En nog meer goedmoedige oudejaarsstunts 
 komen ter sprake. De keer dat alle fietsen van 
de gereformeerde en de christelijk gereformeer-
de kerkgangers op oudejaarsavond met elkaar 
werden verwisseld. Het kerkvolk moest er ook 
aan geloven toen jaren later de deuren na afloop 
van de dienst geblokkeerd bleken te zijn met 
pakken stro. En wie herinnert zich nog de wan-
orde die in de kerk ontstond toen tijdens de 
oude jaarspreek een vogel werd losgelaten op 
de galerij?

Winters
Er zijn ook veel mooie verhalen over ijs en 
schaatsen. Achter de Bakkerstraat liep een 
 diepe sloot, Moekemeras. Op die sloot hebben 

alle kinderen van toen het schaatsen geleerd en 
als ze dat goed onder de knie hadden scheuvel-
den ze zo de wijde wereld in van Thesinge naar 
Zuidwolde en verder het Hogeland op of richting 
het Damsterdiep. Er werden toen veel korte-
baan- en estafettewedstrijden georganiseerd. 
Daar waren voor die tijd flinke geldprijzen mee 
te winnen. En op de ijsbaan gaven boer Goenze 
en zijn vrouw, die van oorsprong uit Zeeland 
kwamen, een demonstratie schoonrijden ten 
beste. In Zeeland was dit toen een soort volks-
sport. En samen met je vriendin aan een stok 
schaatsen was het toppunt van romantiek! Je 
was je vroeger meer bewust van vorst en kou. 
Hout en kolen halen voor de kachel en warm 
water maken bezorgde behoorlijk wat extra 

huishoudelijk werk. In 1963 waren er al geisers 
op gas. De oudste zoon van Sybolt en Trijn 
 Oudman werd geboren in januari van dit jaar en 
toen er warm water nodig was bleek de gasfles 
bevroren te zijn. De gasfles werd ontdooid naast 
de kachel waarmee het probleem werd op-
gelost. Zuster Steenhuis, de vroedvrouw die bij 
de bevalling assisteerde, was een kordate dame 
en had overal wel een oplossing voor. En als de 
kraamvrouw het even zwaar had, dan zei ze ijs-
koud: ‘Nait jammern, joe hebb’n d’r ook plezaair 
van had!’ 
De Verzoamelstee-bezoekers beleven ‘veul ple-
zaair’ aan het opdissen van oude ver halen en 
levendige herinneringen. 

Truus Top 

De kat van Garmerwolde: dier van heksen en demonen
Kan een demon er zo angstaanjagend uitzien 
dat zelfs andere demonen er bang voor wor-
den? Dat als bijvoorbeeld een demon een 
soortgenoot van ‘m op een gebouw ziet, hij 
zelf dat gebouw niet binnen durft te gaan? In 
de middeleeuwen dacht men van wel. Men 
ging er van uit dat duivels en boze geesten 
in bepaalde opzichten net mensen waren 
en net zo bang waren voor duivels en boze 
geesten als zijzelf. Men gebruikte daarom 
verbeeldingen van hen, om hen te weren en 
te verdrijven. In de kerkenbouw uitte zich dat 
in een letterlijk monsterachtige vormgeving 
van de uiteinden van de dakgoten. 

Omdat het buizensysteem nog onbekend was, 
moest het regenwater op afstand van muur- en 
metselwerk van de kerk afstromen, om aantas-
ting ervan te voorkomen. Dus liet men dakgoten 
enigszins buiten de kerk uitsteken, waar het 
water dan vrij kon weglopen. Reeds in het oude 
Egypte en het klassieke Griekenland figureerde 
men de uiteinden van goten aan gebouwen als 
koppen van dieren, vooral leeuwen waren hier-
voor geliefd. In de christelijke middeleeuwen 
transformeerden deze in de zogenaamde water-
spuwers: een schier oneindige verscheidenheid 
aan duivels, monsters, bezeten mensen en wat 
de beeldhouwers – die zich hierin volledig 
 mochten uitleven – maar aan wanstaltigheden 
konden verzinnen. Door hun afschrikwekkende 
uit straling hielden ze – in de ogen van de 
 middeleeuwers – de kerken vrij van boze mach-
ten en kwade invloeden. 

Gargoyles
In hun oorspronkelijke Frans/Engelse benaming 
heten ze ‘gargoyles’, naar het geluid dat ze 
 maken als ze het water uitspuwen (denk aan 
gorgelen). De gedrochten werden zo populair 
dat het later ook wel zelfstandige ornamenten 
werden, los van hun functie als waterspuwer. De 
Nôtre Dame te Parijs is er beroemd mee 

 geworden. De kathedraal van St. Jan in Den 
Bosch wordt er rijk door bevolkt. En – hoewel 
door veel mensen ongezien – ook op de hoeken 
van de transen van de Groninger Martinitoren, 
doen versteende fabeldieren tot op de huidige 
dag hun bezwerende werk.
Voor het overige zijn gargoyles aan Groninger 
kerken zeer zeldzaam. Een ervan vinden aan de 
kerk van Garmerwolde. Geïnspireerd door de 
kerk van Noordwolde – waaraan zich nog een 
origineel, door de tand des tijds zwaar aangetast 
exemplaar bevindt – werd hij in de jaren ’40 van 
de 20e-eeuw vervaardigd van zandsteen en tij-
dens een toenmalige restauratie aan de kerk 
bevestigd. Aan de buitenzijde van de noord-
wand van het koor, fungeert hij als afvoer van de 
zogenaamde piscina, het bekken binnenin het 
koor waarin de predikant ritueel zijn handen 
waste en het bij de mis gebruikte vaatwerk werd 
afgewassen. 
 
Poeslief of hels gebroed?
Vergeleken met het helse gebroed dat in de 
middel eeuwen op veel kerken woekerde, doet de 
waterspuwer van Garmerwolde braafjes, ja mis-
schien zelfs wel een beetje grappig aan. Hoewel 

niet geheel anatomisch correct vorm gegeven, is 
er duidelijk een kop in te zien. Maar waarvan? De 
kop werkt enigszins bevreemdend maar jaagt 
geen schrik of angst aan, een duivel of boze geest 
kan het dus niet zijn. Een dierenkop ligt voor de 
hand - en dan lijkt hij nog het meest op een kat. 
De kat, tegenwoordig een van ’s mensen beste 
viervoetige vrienden. Moet die boze machten op 
een afstand houden? Het zou heel goed kunnen, 
want in de middeleeuwse gedachtegang was een 
kat een kwaadaardig dier. Hij werd beschouwd als 
personificatie van Satan en trouw metgezel van 
heksen. De kat stond in die tijd net als zijn bazin 
de heks, bloot aan vervolging en verbranding. De 
associatie van de grillige kat met (vrouwelijke) 
kwaad aardigheid leeft ook nu nog voort in uitdruk-
kingen als ‘kattig gedrag’, ‘zij is een kat’ of ‘wat is 
zij een kattenkop!’. De kat bracht ongeluk. Wie 
kan daar, de middeleeuwse denktrant volgend, 
dan beter tegen beschermen dan de kat zelf? 
De leeuw uit de Klassieke Oudheid veranderde 
in Garmerwolde in de gedaante van een klein 
familielid van hem: een kat. Een echte gargoyle, 
hoewel ze er poeslief uitziet.

Stichting Oude Groninger Kerken

De ‘leeuw’ van Garmerwolde (foto: Cees Leurs)
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Sterke verhalen in Garmerwolde
De dinsdag voor Sinterklaas liep ik even Bloemhof in Ten Boer binnen om 
een afspraak met Jan Wolt te maken. Jan Wolt,  vorige week vijfennegen-
tig geworden, is onze oudste abonnee (als ik het goed heb) en volgens mij 
moest Jan wel enkele sterke verhalen kennen dus ik wilde die wel eens 
horen. Maar volgens Jan zou dat nog niet meevallen, er was zo een, twee, 
drie niets dat hem te binnen schoot. Dat hoefde nu ook niet meteen, zei 
ik, want ik kwam nu enkel om een afspraak te regelen. En die sterke ver-
halen mochten ook best verhalen over ‘opmerkelijke’ zaken zijn. Wel, Jan 
zou er eens over nadenken. 
Wat schetste mijn verbazing toen ik de vrijdag ochtend daarop langskwam: 
ik kreeg meteen een compleet verhaal. Jan had er over nagedacht, zei hij, 
en toen hij een geschikt onderwerp had gevonden had hij dat meteen 
maar uitgewerkt en opgeschreven. Hij excuseerde zich voor zijn slechte 
handschrift en ik moest het meteen maar even voorlezen zodat hij kon 
 checken of ik alles wel kon lezen. Dat ging prima en hier leest u zodoende 
Jan Wolt z’n eigen verhaal.

Henk Vliem

1945 
De oorlog was afgelopen en alles 
begon lang zamerhand weer op 
gang te komen. Iedereen kreeg 
weer moed en begon aan de weder-
opbouw. Zo ook wij. Imke en ik had-
den al vanaf het begin van de oor-
log verkering en wilden heel graag 
aan het grote avontuur beginnen. 
Dat viel nog niet mee. We hadden 
vrijwel niets en ook geen woning. 
Wel goede moed. Voor een woning 
moest je ingeschreven staan bij de 
gemeente en als er iets beschik-
baar kwam kreeg je bericht. Begin 
september was het zover. We kre-
gen een woning aangeboden aan 
de Oude Rijksweg 31 te Garmer-
wolde. Het was geen geschikte 
 woning maar dat was bijzaak. Het 
was altijd een eengezinswoning 
 geweest en we moesten het nu met 
een ander gezin delen. Met Jannes 
van der Molen en Geertje. Die had-
den nog meer verlet dan wij want 
Geertje was bijna uitgeteld. Zij 
 kregen de ene helft met voordeur 
en gang met kamer, achterhuis en 
achterdeel met koestallen. Dat laat-
ste kwam Jannes goed uit want hij 
was veehandelaar. De andere helft 
van het huis kregen wij, met kamer 
en bedstee, een doorloop en een 
gang naar de buitendeur opzij. 
Daarachter een vertrek dat een 
keuken moest voorstellen. De wc 
hadden we gezamen lijk en die be-
vond zich helemaal achteraan bij 
de stallen. Het was een houten 
 geval boven de gierkelder. Door-

trekken hoefde niet en de aroma 
kwam je tegemoet. We zijn toen 25 
september getrouwd, wat ook nog 
een probleempje opleverde. Ik had 
geen toonbaar pak meer en dat was 
toen ook niet, betaalbaar, te krijgen. 
Een goede kameraad had de oplos-
sing. Hij had dezelfde maat en nog 
een goed kostuum. Daar ben ik in 
getrouwd. Direct de eerste avond 
na onze trouwdag moesten we op 
kraamvisite bij Jannes en Geertje. 
We hebben ongeveer een jaar met 
hen onder hetzelfde dak gewoond 
en dat ging met de nodige aanpas-
singen, prima. Jannes heeft in dat 
jaar nog clandestien een schaap 
geslacht waar wij ook volop van 
hebben geprofiteerd. Na een jaar 
zijn ze vertrokken naar Holwierde. 
Ze hadden daar meer ruimte voor 
de handel. 
Roelf en Bertha Veenstra werden 
toen onze mede bewoners. Ze wa-
ren er nog maar nauwelijks, toen 
werd Andreas geboren. Even eer-
der was bij ons Gieni geboren. Het 
was een vruchtbare plek. Enige 
 jaren later kwam bij hen Aukje en bij 
ons Harma er nog bij. Roelf was 
toen boes koolboer. Het land lag bij 
Ruischerbrug. Hij kon de stallen 
goed gebruiken voor de winter-
opslag van zijn kolen. 

1947
De lange strenge winter van 1947 
kan ik me nog goed herinneren. De 
vorst drong overal door. De melk 

Jan Wolt in minder erbarmelijke tijden (foto: Henk Vliem)
Huisvesting anno 1945 – 1951

stond ‘s morgens bevroren bij ons 
op tafel. Roelf moest zijn kolen dooi 
houden. Hij plaatste op enige af-
stand van elkaar drie stropakken en 
daar bovenop drie petroleum-
stellen, gemaakt van Engelse bis-
cuitblikken. Alles heel wankel en 
zeer brandgevaarlijk. Imke durfde 
bijna niet te gaan slapen. Er waren 
ook ongenode kostgangers. Als er 
‘s avonds nog iemand naar de wc 
moest en de staldeur opende, dan 
renden er zeker wel tien dikke rat-
ten voor je uit. Nu zijn ratten wel 
heel slimme beesten en worden ze 
in ziekenhuizen als proefkonijn ge-
waardeerd, maar wij konden die 
waardering niet opbrengen. Op een 
zeker moment waren ze geheel ver-
dwenen. Toen bleek dat er een bun-
zing aanwezig was. Daar hadden 
ze bepaald geen vriendschap mee 
gesloten.
Roelf en Bertha zijn na een paar 
jaar weer vertrokken. Ze hebben 
een bouwkaswoning laten bouwen 
aan de Grasdijkweg en ze zijn daar 
toen een kwekerij begonnen. De 
laatste twee jaar hebben we er 
samen gewoond met Albert  Mulder 
en Bouwien. Ook goede buren. We 
hebben het toen nog meegemaakt 
dat we midden in de nacht wakker 
werden geroepen en dat het Dam-
sterdiep overliep. Met de gezamen-
lijke buurt moest er dan een dijk 
aangelegd worden midden op de 
Oude Rijksweg. We deden dat met 
koemest van Tonie Ebeling. Het 

 water bleef er dan achter staan. We 
hebben nog beleefd dat voor het 
huis het Damsterdiep overliep en 
achter het huis ook alles blank 
stond. Het water liep over de drem-
pel naar binnen. Het poldergemaal 
naast café De Leeuw was dan na-
tuurlijk net weer eens stuk.
We hebben er bijna zes jaar 
 gewoond. Naar maatstaven van nu 
gerekend onder erbarme lijke om-
standigheden, maar dat is voor ons 
nooit een probleem geweest. Het 
was een gezellige en kinderrijke 
buurt waar ik nog altijd met plezier 
aan terugdenk. Gieni is destijds nog 
bijna verdronken. Als Simon Broek-
sema niet toevallig was langs-
gekomen en haar niet op de wal 
had getrokken dan had ze het niet 
kunnen na vertellen. Ze was al 
 spelend (blindemannetje) te water 
 geraakt.

1951 
Toen wij er uit gingen naar de 
Dorpsweg zijn Kees Klei en Mientje 
er in getrokken. Die woonden eerst 
nog samen met Mulder, maar later 
woonden ze alleen in het hele huis. 
Daarna kwam Dümmer er. En nog 
weer later heeft  Kressin er ge-
woond. Die heeft het huis een totaal 
andere indeling gegeven. Kressin is 
kort geleden overleden. Wie er nu 
woont, weet ik niet.

Jan Wolt
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Bedankt

Kerstbomen uit Hesel

Het transport van de kerstbomen (foto: Herman Huiskes)

De eerste zaterdag na de verjaar-
dag van Sint Nicolaas was het weer 
zo ver. Hesel stelde voor elk dorp 
van de gemeente Ten Boer weer 
een prachtige kerstboom ter 
 beschikking. Onder leiding van Ria 
Stoppels (Thesinge), Herman 
Huiskes (Garmerwolde), de chauf-
feur Koos Oosterbeek en een door 
houthandel Reinders ter beschik-
king gestelde vrachtwagen trok 
een delegatie van veertien perso-
nen van Ten Boer naar Hesel om 
een kerstboom uit te zoeken. We 
werden in Hesel hartelijk verwel-
komd door de burgemeester van 
Hesel (Uwe Themann) en de loco-
burgemeester (Anita Berghaus). 
Twee medewerkers van de ge-
meente Hesel hadden weinig moei-
te met het opladen van de  bomen, 
waardoor we al snel op pad konden 
naar Villa Popken (waar de toeris-

teninformatie gehuisvest is - red.) 
voor heerlijke soep met stokbrood 
aangeboden door de  gemeente 
Hesel. Zowel Uwe Themann als 
Herman Huiskes hebben een toe-
spraak gehouden waarin de vriend-
schap nog eens werd benadrukt. 
Hierbij hebben we elkaar fijne 
kerstdagen en een voorspoedig 
Nieuwjaar gewenst. Door de 
Dorpsbelangen Verenigingen wer-
den deze wensen en dankbaarheid 
ondersteund door een prachtig 
kerststuk voor zowel het gemeen-
tehuis in Hesel als voor de firma 
Reinders en een envelop voor 
Manfred Marschner de voorzitter 
van de HVV (Heimat- und Ver-
kehrsverein Hesel - red.) te beste-
den aan een goed doel. 
Om 13.00 uur vertrok het gezel-
schap weer naar Ten Boer waar 
met vereende krachten de bomen 

in elk dorp werden afgeladen. 
 Zowel in Thesinge, Ten Post en 
 Lellens werden we al opgewacht 
en werden we de bomen direct ge-
plaatst. Hiermee willen we ieder-

een in de gemeente Ten Boer fijne 
kerstdagen en een voorspoedig 
Nieuwjaar wensen.

Ria Stoppels en Herman Huiskes

Op kerstavond 24 december wordt de kerst gezamenlijk ingeluid zo-
wel in Thesinge als in Garmerwolde met de inmiddels traditionele 
kerstnachtdiensten. De kerk in Garmerwolde wordt speciaal voor 
deze dienst in gereedheid gebracht.

Als thema zal doorklinken: ‘Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, 
vrede die bij ons blijft’.
De voorbereiding ligt in handen van diverse dorpsgenoten die hun mede-
werking verlenen. 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar een goede kerst te 
wensen onder het genot van glühwein en chocolademelk. 
Het spreekt voor zich dat iedereen van harte welkom is! 

Om 20.30 uur in de Kloosterkerk Thesinge met medewerking van:
Voorganger da. Hiemstra uit Groningen, 
organist dhr. Ettema uit Groningen, 
Thesingers, Vereniging Dorpsbelangen Thesinge, 
Plaatselijke Commissie Stichting Oude Groninger Kerken,
Gereformeerde Kerk Thesinge, 
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge.
De opbrengst van de collecte gaat naar een gehandicaptenproject in 
 Bangladesh.
 
Om 22.00 uur in de Dorpskerk Garmerwolde met medewerking van: 
Voorganger da. Hiemstra uit Groningen, 
organist dhr. Jan Faber uit Groningen, 
Gemengd Mannenkoor Garmerwolde o.l.v. dirigent en pianist Oleg Morozov, 
Popschool Garmerwolde, 
Plaatselijke Commissie Stichting Oude Groninger Kerken, 
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge.
De opbrengst van de collecte gaat naar de Voedselbank. 

Kerstnachtdiensten

Langs deze weg willen wij iedereen, die aan ons denken en gedacht 
 hebben, door het sturen van de vele kaartjes, het bezorgen van de 
vele bloemen en telefoontjes heel hartelijk bedanken.
Bedankt voor het meeleven.

Menno en Zus Ridder

Bedankt

7 mei stap je ‘onbevangen’ in de Borstkankeronderzoekbus!
21 mei ... de huisarts komt langs... Ze hebben iets gevonden!

Dat iets wordt bevestigd op 29 mei. Dat iets is niet zo maar iets!
Je hebt borstkanker!

Het is een cliché maar je leven staat op z’n kop.
Wat was ik verdrietig en bovenal bang.

Eerste en enige vraag... Ga ik dood?

Er wordt een plan gemaakt. Nog diezelfde dag is alles al gepland.
14 juni wordt de dag waarna het leven 

nooit meer wordt zoals het was.
Je bent beide borsten kwijt maar ook je onbevangenheid.

Wat heb ik moeilijke momenten gekend (en nog)!

Het klinkt wederom als een cliché maar door de liefde van mijn 
gezin, familie en niet te vergeten Vrienden (met hoofdletter V) en 

al die lieve kaarten, bloemen, bezoekjes, telefoontjes, mailtjes 
fruitmanden, kadootjes... niet op te noemen zoveel

Het heeft ons zo gesteund....echt waar!

Wat kan ik anders zeggen dan...

DANK DANK DANK

met heel mijn hart lieve mensen.

Het jaar 2013 is bijna ten einde en dat vind ik een mooi moment 
om het toch enigszins af te sluiten (voor zover het kan).

Graag wil ik iedereen gezellige dagen 
en bovenal een gezond Nieuwjaar toewensen.

Hartelijke groet van Jopie Kappetijn
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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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Stadsweg in de verdrukking

Zoals de G&T Express al eerder meldde is er 
in onze dorpen een aantal mensen, verenigd 
in een adhocwerkgroep, verontrust over 
plannen van de provincie Groningen met 
betrekking tot de Stadsweg. Ze verzamelden 
inmiddels tachtig papieren handtekeningen 
en zijn van plan om ook nog een e-mailactie 
te houden. 
De G&T zet, mede dankzij het gespit door de 
werkgroep in ambtelijke stukken, de zaken 
voor u op een rijtje. De volledige versie van 
de bezwaren van de werkgroep kunt u lezen 
op onze website.

Fietspad?
Binnen de Provincie leeft de wens fietsen bin-
nen een straal van pakweg vijftien kilometer 
rond Groningen te stimuleren en daarvoor wil 
men meer comfortabele fietspaden. Hiertoe is 
‘Fietsroute Plus Ten Boer’ gelanceerd waarin 
enkele varianten zijn bedacht: verbetering van 
het fietspad langs de Rijksweg, een nieuw fiets-
pad achter de huizen aan de Rijksweg en de 
variant waarbij men de Stadsweg wil verbreden 
van 1.20 meter naar 3.00 meter en deze lan-
dingsbaan ook wil gaan verlichten. Dit zal waar-
schijnlijk veel meer brommers en, naar de me-
ning van de werkgroep, ook sluipverkeer van 
auto’s aantrekken.

Bezwaren!
De Stadsweg is in de veertiende eeuw aange-
legd en volgt deels een stokoud pad, mogelijk al 
uit de elfde eeuw of eerder, dat (als verlengde 
van de Hereweg) diende als handelsroute van-
uit het noordoosten van Nederland naar de kust. 
Vanuit Termunterzijl werden goederen per schip 
van en naar Scandinavië getransporteerd, of 
men ging over land naar Denemarken.
De huidige sfeer van de Stadsweg (onverhard 
en landelijk) houdt die herinnering aan een ver 
verleden levend.

Oud vertrouwd Stadsweg-aanzicht (foto: Herbert Koekkoek)

De werkgroep juicht het promoten van fietsver-
keer toe, maar ziet aantasting van de Stadsweg 
niet zitten: een verbreding naar 1.50 meter vin-
den ze genoeg en verlichting is uit den boze. Ze 
vinden de route langs de rijksweg veel beter en 
weten zich gesteund door een enquête onder 
fietsers, nota bene uitgevoerd door de Provincie 
zelf, waarin een ruime meerderheid aangeeft 
geen behoefte te hebben aan een breed en ver-
licht fietspad op de Stadsweg.
En ze hebben zich verdiept in het POP, het Pro-
vinciaal Omgevings Plan. Daaruit blijkt dat de 
voornemens op gespannen voet staan met dat 
POP, dat toch een leidraad zou moeten zijn bij 
het ontwikkelen van dit soort plannen.
 
De bezwaren die de werkgroep aanvoert zijn in 
het kort de volgende:
•  het plan is een aantasting van de cultuur-

historische waarde van de weg – bezwaar 
 ondersteund door het POP;

•  het landelijke karakter en het goed op gang 
gekomen akkerrandenbeheer wordt geweld 
aangedaan, gevogelte en allerlei ander gezel-
lig gedierte worden verstoord door herrie, 
stank en licht – ook niet in overeenstemming 
met het POP;

•  de voor de dolgedraaide mens zo broodnodige 
stilte en duisternis wordt andermaal geweld 
aangedaan: de Rijksweg aan de ene en de 
Eemshavenweg aan de andere kant veroor-
zaken al genoeg herrie en lichtvervuiling – ook 
hier vindt de werkgroep het POP aan zijn zijde.

Op 10 december is de voorkeur (tracé Stads-
weg) van de provinciale stuurgroep besproken 
én geaccepteerd in Gedeputeerde Staten. Op 
15 januari vindt er een vergadering van de com-
missie Mobiliteit en Energie plaats met mogelijk-
heid tot inspraak. De ad-hocwerkgroep zal de 
bezwaren schriftelijk en ter plekke mondeling 
kenbaar maken; ze kunnen daarbij zeker steun-

betuigingen gebruiken. In de loop van volgend 
jaar wordt in Gedeputeerde Staten de knoop 
doorgehakt.
De werkgroep heeft diverse instanties en belang-
hebbenden benaderd zoals Natuur monumenten, 
de Bond Heemschut (beschermer cultureel erf-
goed), de Cultuurhistorische Werkgroep Ten 
Boer, Het Groninger Landschap, Agrarische 
Natuurvereniging Ons Belang, het tijdschrift 
Noorderbreedte, Dorpsbelangen Thesinge en 
Garmerwolde en de cultuurhistorische commis-
sies.

Steun
Indien u ook verontrust bent over de toekomst 
van de Stadsweg en steun wilt betuigen kunt u 
voor 15 januari een e-mail sturen naar 
bettyvisscher@online.nl met uw naam, adres en 
een korte tekst:
•  Ik onderschrijf de bezwaren van de werkgroep 

tegen het fietstracé Stadsweg (Fietsroute Plus 
Ten Boer) zoals die op de website van de Gar-
mer & Thesinger Express gepubliceerd zijn;

of:
•  Ik onderschrijf de bezwaren nummer(s) - noem 

de nummer(s) - van de werkgroep tegen het 
fietstracé Stadsweg (Fietsroute Plus Ten Boer) 
zoals die op de website van de Garmer & 
 Thesinger Express gepubliceerd zijn.

U kunt het document vinden op 
www.gentexpress.nl/nieuws.

Contactinformatie: 
Betty Visscher/Herman Groothuis, 
Stadsweg 1, Garmerwolde
bettyvisscher@online.nl, 06 10 960 964; 
Herbert Koekkoek, 
Bovenrijgerweg 19, Thesinge, 
herbertkoekkoek@planet.nl, 06 46 017 235.

Jan Ceulen
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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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De Najaarsvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelangen Garmerwolde op maandag 
25 november is de eerste onder leiding van 
Reinier Buringa, de nieuwe voorzitter. Aan 
het begin is hij nog wat onwennig, maar 
gaandeweg begint hij er in te komen.

Bij de ingekomen stukken en mededelingen ko-
men onder andere de volgende onderwerpen 
aan bod:
•  De N33. Er ligt een redelijk definitief ontwerp 

voor een rotonde, evenals voor een aanpas-
sing van de kruising met de Dorpsweg. Het 
plan wordt nu voorgelegd aan de provincie;

•  Fietspad Plus. Ook dit is een redelijk definitief 
plan. De Stadsweg van Ten Boer naar Lewen-
borg wordt drie meter breed. De exacte plan-
nen zijn te vinden via een link op de site;

•  Klusdag. Een dikke twintig man/vrouw is van 
09.00 tot 15.00 uur druk aan het werk geweest 
in de Garmerhof, op de begraafplaats en rond 
het dorpshuis. Dank aan allen die hebben 
meegeholpen, ook voor de verzorging van de 
inwendige mens;

•  Dorpsbelangen heeft weer subsidie gekregen 
om iets met Oud en Nieuw te organiseren. 
Dien ideeën in!

•  De Stichting Promo Ten Boer, bedoeld om 
evenementen en activiteiten op elkaar af te 
stemmen en breder bekend te maken, heeft 28 
november jongstleden een startbijeenkomst in 
Sint Annen gehouden.

Eemskanaaldijkpark
Middels een diapresentatie door Bert Jan Pol, 
projectleider bij het Waterschap Noorderzijlvest, 
worden we bijgepraat over de ontwikkelingen 
rond het dijkpark. 
Er komt een baggerdepot van maximaal 40 
 hectare; deze wordt binnen tien jaar weer ont-
manteld. Het Damsterdiep wordt van Groningen 
tot Delfzijl uitgebaggerd; het slib wordt na 
 in droging en ontwatering gebruikt voor verste-
viging en verbreding van de Eemskanaalkade. 
Alle onderzoeken zijn gedaan en vergunningen 
verleend; ze zijn bezig met de afronding van het 
bestek en starten binnenkort met de inrichting 
van het depot. Op dit moment zijn ze bezig met 
de sanering van het Damsterdiep en worden 
munitieverdachte delen bij Wirdum, Winneweer 
en Eekwerderdraai uitgegraven met een beun-
bak. 
Ze gaan eerst van Groningen tot Ten Post bag-
geren, daarna moet het indrogen en vervolgens 
wordt het verwerkt. Dit duurt twee tot twee en 
een half jaar. De aanwezigheid van de water-
spitsmuis vereist een bepaalde wijze van neer-
leggen van de buizen in het Damsterdiep. 
In de eerste fase gaan ze ongeveer een jaar 
baggeren; daarna moet het slib twee tot vijf jaar 
indrogen/rijpen en steekvast worden. De geur 
en dergelijke blijft ver beneden de norm. 
Er wordt gebaggerd met een zuiger, daarna 
wordt het verpompt en ingebracht in het depot 
(komt er als blubber uitstromen). Dit betekent: 
Levensgevaarlijk terrein: drijfzand! 
Over de kade komt een fietspad tot Woltersum; 
mogelijk wordt het pad al gauw aangelegd. Er is 

Najaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
sprake van een schuin profiel langs de dijk; er 
komen geen grote hoge bomen op de kaden.
De boerderij van de familie Stoel wordt gesloopt. 
Langs de weg naar de zuivering komen dit 
 najaar of komend voorjaar laanbomen; het is 
nog niet bekend of het om jonge plantjes of wat 
oudere boompjes gaat. 
Het waterschap en de provincie stoppen twee en 
een half ton in het Plusfonds; de gemeente gaat 
over de uitvoer en de verdeling. Het waterschap 
en de provincie leggen ook het fietspad aan. (In 
Winsum krijgt men geen geld, maar een wierde.)
Het uitbaggeren van het Damsterdiep is nodig 
voor de doorstroming van het water. En méér 
water: overal waar baggerspecie zit, kan geen 
water vervoerd worden. En het komt natuurlijk 
ook de vaarrecreatie ten goede. Bovendien 
moeten er grote stukken natuurvriendelijke 
 oevers worden aangelegd; door de gevlochten 
wilgentenen plus riet neemt de oevererosie af.
In mei/juni beginnen ze vanaf Groningen te 
 baggeren, dus in Garmerwolde wordt het in het 
najaar. De persleiding wordt waarschijnlijk stijf 
tegen de oever in het water gelegd. Ze gaan tot 
de vaste bodem; het Damsterdiep blijft – met 
eventueel enig oponthoud – bevaarbaar.
Klachten kunt u mailen naar eemskanaalkade@
noorderzijlvest.nl
 
Data om te noteren
Tot zover het Eemskanaaldijkpark. Dan volgen 
nu nog een paar data om alvast te noteren:
Op vrijdagavond 21 maart organiseert de Feest-
week weer een pubquiz bij Jägermeister. 
En een dag later - op zaterdag 22 maart - houdt 
de Historische Commissie weer een foto- en 
praatmiddag voor 50-plussers in het dorpshuis. 
Wist u dat er op de Beeldbank Groningen al zo’n 
300 foto’s van Garmerwolde staan? 
Op zaterdag 26 april organiseert het Oranje-
comité de eerste koningsdag!
En volgend jaar bestaan de dokterspraktijk, de 
toneelvereniging en het Damsterdiep maar liefst 
150 jaar!

Restauratie muurschilderingen
Na de tweede pauze verzorgt Lut Gielen een 
interessante dialezing over de restauratie van 
de middeleeuwse muurschilderingen in de kerk.
De kerk in Garmerwolde is in 1275/1280 gebouwd 
als een eenbeukige, romano-gotische kruiskerk. 
De eerste schilderingen bestonden uit baksteen-
imitatie. In 1530 heeft Joannes van Aken, een 
kleinzoon van Jeronimus Bosch, de huidige af-
beeldingen gemaakt. Eind 1500 zijn ze over-
gekalkt. De afbraak van het schip was in 1859.
In de noorderdwarsarm staat het hele Maria 
 verhaal afgebeeld, in de zuiderdwarsarm het 
lijden van Christus en in het vieringgewelf de 
vier evangelisten, met drie griffioenen (narren) 
erachter om de kerkganger te bespieden. Het 
zijn geen fresco’s (op gedroogde kalk) of  secco’s 
(in natte kalk), maar middeleeuwse gewelf-
schilderingen op droge kalk. Bij de restauratie 
van 1941 - 1943 heeft kunstschilder Gerard 
 Jansen uit Den Haag de boel blootgelegd, ge-
restaureerd en hier en daar naar eigen inzicht 
aangevuld.
Bij de restauratie van 2013 is alles zo veel 
moge lijk teruggebracht naar de oorspronkelijke 
staat. Elke vierkante centimeter is door Lut of 
haar collega’s Aafje Bouwhuis en Nanon 
 Journee aangeraakt. Ze hebben alle kalkresten 
er voorzichtig afgegumd en alles wat los zat met 
krijt en water geïnjecteerd. De felle kleuren zijn 
de originele schilderingen; ter wille van de dui-
delijkheid zijn een aantal ontbrekende delen met 
potlood gearceerd. 
In 1968/1969 is al alarm geslagen; in 2013 zijn 
de schilderingen eindelijk – nog net op tijd – 
 gerestaureerd. Als het goed is, gaan er weer ja-
ren overheen: alle elementen die spanning ver-
oorzaken, zijn weggehakt. De gewelven en 
zwikken zijn klaar. Op de grond moet nog het een 
en ander gebeuren, maar de kerstnachtdienst 
kan doorgaan (misschien niet helemaal stofvrij).

Hillie Ramaker-Tepper

Lut Gielen geeft uitleg over de middeleeuwse gewelfschilderingen (foto: Sieb-Klaas Iwema)
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‘Gemeente Ten Boer failliet’ was 
de  afgelopen tijd overal te  lezen. 
Technisch gezien klopt dat 
ook wel. De schulden die zijn 
ontstaan door afboekingen op 
gronden groeien ons boven het 
hoofd.
Maar gelukkig is het voor een 
gemeente anders dan voor een 
bedrijf. Wij gaan niet dicht. Ook 
volgend jaar kunt u gewoon 
weer bij ons terecht voor alle 
zaken die u anders ook bij de 
gemeente regelde.

Dit betekent echter niet dat we niets 
aan onze financiële problemen 
gaan doen. Ze moeten opgelost 
worden. We kunnen dit echter niet 
alleen, anders hadden we dat al-
lang gedaan. Daarom heeft de ge-
meenteraad tijdens de begrotings-
vergadering in november besloten 
om een artikel-12-status aan te 
vragen. Dat houdt in dat we het 
 ministerie van Binnenlandse Zaken 
vragen ons te helpen weer financi-
eel gezond te worden.
Deze procedure vraagt allerlei 
onder zoek, dat het komende jaar 
uitgevoerd wordt. Daarna zal er 
een saneringsbegroting opgesteld 
worden, en dan is duidelijk op welk 
gebied we eventueel steun krijgen 
van het Rijk en waar we moeten 
bezuinigen. Opnieuw bezuinigen 
dus. 

Dat zal na de rondes die we de af-
gelopen jaren al gehad hebben niet 
gemakkelijk worden. Er moeten 
moeilijke keuzes aan de gemeente-
raad voorgelegd worden.
Aan de andere kant proberen we 
de leefbaarheid in onze gemeente 
zo veel mogelijk in stand te hou-
den. Daarvoor kijken we naar onze 
inwoners, maar ook naar de provin-
cie. De provincie, zij zou daarin 
kunnen ondersteunen. 
Verder biedt het rapport van de 
Commissie Meijer op dit vlak 
 kansen. Deze commissie heeft 
 adviezen uitgebracht over de com-
pen satie naar aanleiding van de 
aardgaswinning in ons gebied. Als 
die kansen zich voor doen moeten 
we ze pakken!
Alleen op het financiële vlak gaan 
we dus al een heel spannend 2014 
tegemoet, met problemen, maar 
ook met kansen. Daar komt nog bij 
dat we in maart gemeenteraads-
verkiezingen hebben en de her-
indelingsdiscussie gewoon door-
gaat. Kortom het wordt politiek 
gezien een heel spannend jaar.

Namens burgemeester en wethou-
ders wens ik iedereen fijne feest-
dagen en een gelukkig 2014!

Lambert Stoel, wethouder.

Rita van Maar

Kloostersingel 5
9617 BC Harkstede                    
050-4040734  |  06-57806388
e-mail ritavanmaar@live.nl

uitvaartspreker

Wist-u-dat…
•  in het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool 

Groningen het project ‘Sterke verhalen van Groninger dorpen’ 
loopt?

•  in dit project dorpsbewoners aan studenten vertellen wat de 
sterke kanten van hun dorp zijn?

•  het doel van het project is om de kwaliteit van kleine dorpen te 
belichten – want het is allemaal niet zo somber gesteld op het 
Groninger platteland?

•  u meer informatie hierover kunt vinden op www.hanze.nl?

•  in de week van 18 tot 24 november is gecollecteerd voor het 
Nationaal MS Fonds?

•  de opbrengst weer mooi was?
•  er in Thesinge € 300,81 is opgehaald en in Garmerwolde  

€ 242,68?
•  alle collectanten heel erg worden bedankt door Magda Vooijs 

(coördinator Garmerwolde) en Mieke van ’t Hoog (coördinator 
Thesinge) voor hun inzet?

•  er op zaterdag 8 maart 2014 een tweede editie van Fietsend 
Eten plaats zal vinden in Garmerwolde?

•  iedereen die in Garmerwolde woont weer van harte is 
uitgenodigd?

•  opgeven kan vóór 15 februari 2014 bij jurrien@baretta.nu?
•  u de volgende editie van de G&T in de gaten moet houden 

omdat daar meer informatie te vinden zal zijn?

Een spannend jaar!
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper  050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel  06 41 160 523
Thesinge
Jan Ceulen  050 311 6551
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof  06 44 066 124
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 21 januari vóór 18.00 uur 
via: gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 22 december
4e advent 
10.00 uur in Thesinge 
da. Tinga uit Groningen
Dinsdag 24 december
kerstnachtdiensten
om 20:30 in de Kloosterkerk
te Thesinge
om 22:00 in de Dorpskerk 
te Garmerwolde
Woensdag 25 december
1e kerstdag 
10.00 uur in Thesinge 
dhr. Dijkstra uit 
Gasselternijveenschemond
Zondag 29 december
11.00 uur in Thesinge 
da. Meihuizen uit Kantens

Zondag 5 januari
10.00 uur in Thesinge
ds. Buikema uit Appingedam 
Zondag 12 januari
9.30 uur in Thesinge 
ds. Rooseboom uit Drachten
Viering Avondmaal  
 Zondag 19 januari
11.00 uur in Garmerwolde
drs. Hoekstra uit Emmen 
Zondag 26 januari
10.00 uur in Thesinge
da. Oosting uit Glimmen
Gezamenlijke dienst Stedum,
Ten Post,Ten Boer 
Zondag 2 februari
11.00 uur in Thesinge
ds. Diemer uit Bedum

Zondag 22 december
09.30 ds. J. Vos
14.30 ds. J. Vos
Woensdag 25 december
Eerste Kerstdag
09.30 leesdienst
Donderdag 26 december
Tweede Kerstdag
10.00 k.w. Louis Hilbers
zangdienst m.m.v. 
kindernevendienst

Zondag 29 december
09.30 student T. Wijnsma
14.30 student T. Wijnsma
Dinsdag 31 december
Oudejaarsavond
19:30 ds. J. Bosch
Woensdag 1 januari
Nieuwjaarsmorgen
10.00 leesdienst

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 09.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Verzoamelstee.
Elke zaterdag tot 1 januari
15.00 - 20.00 uur
Na 1 januari elke vrijdag
vanaf 17.00 uur, Thesinge:
Café De Oude School open.

Kerstsfeer in Thesinge ( Moeshorn) 
(foto: Mareen Becking)

Zondag 22 december
Garmerwolde, Dorpshuis De 
Leeuw; 18.00 uur: Frans kerst-
diner. Vijfgangenbuffet € 15,00 en 
kinderrestaurant € 5,00. 
Vrijdag 10 januari
Ten Boer, Buurhoes; 14.00 uur: 
Nijjoarsveziede van de ANBO 
m.m.v. Geert Zijlstra, met liedjes en 
verhalen in het Westerkwartiers. 

Alle 50-plussers van harte welkom.
Woensdag 15 januari
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Theater te Water met ‘Een frisse 
wind’. Entree € 12,50. Zie www.
thesinge.com/cultuur/felicitas.
Vrijdag 17 januari
-  Garmerwolde; tussen 18.00 en 

20.00 uur: Ophalen oud papier.
-  Garmerwolde, Dorpshuis De 

Leeuw; 20.00 uur: Nijjoars-
veziede bij de Vrouwen van Nu, 
m.m.v. het streektaaltrio ‘MagWel’. 

Donderdag 28 januari
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Politiek Café, i.v.m. de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2014.

‘De Soos’
De klaverjasavond in december 
heeft de volgende uitslag opgele-
verd:
1. Ria Visser  5074
2. Ton Bouchier   4857
3. Detta van der Molen  4804
4. Marjan Schuttert   4792
De volgende keer is op dinsdag 14 
januari, aanvang 20.00 uur. Nieuwe 
kaarters zijn van harte welkom.


