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Met de tolk op pad
Samen met Andries van der 
 Meulen uit Thesinge heb ik een 
afspraak met twee dove dorps
genoten. Andries werkt als 
doven  tolk en heeft voor dit inter
view belangeloos zijn mede
werking verleend. Aan de keuken
tafel zit Andries naast mij en 
schuin tegenover ons zitten Karin 
en Lotte zodanig dat zij  elkaar en 
ons goed kunnen zien.

Alweer veertien jaar woont Karin 
van der Ree aan de Molenweg in 
Thesinge. In eerste instantie met 
haar twee zonen, die na haar 
scheiding veel in Thesinge woon-
den. De jongens zijn nu HBO- 
studenten; Maarten (21) woont in 
Groningen en Niels (19) woont bij 
zijn vader. Lotte Nouwen woont er 
sinds 2005. Samen hebben Karin 
en Lotte twee dochters van bijna 6 
en bijna 4 jaar. Allebei de meisjes 
gaan naar basisschool De Til. 
 Rossa gaat naar groep 3 en Violet 
kon niet wachten tot ze er ook naar 
toe mocht. Toen haar zus naar de 
grote school ging wilde zij plotse-
ling niet meer naar ‘de school voor 
baby’s’, ze voelde zich te groot voor 
de peuterspeelzaal! Gelukkig mocht 
ze wat eerder naar De Til toe. 

Niet naar internaat
De ouders van Karin verhuisden naar Thesinge toen zij ruim twee jaar 
was. Karin bleek vanaf de geboorte doof te zijn en haar ouders wilden haar 
niet naar een internaat laten gaan. Zij woonden in Harderwijk en kozen 
voor Groningen omdat het doveninstituut (‘H.D. Guyot’ aan de Ossen-
markt) in de stad was gevestigd. Zodoende kon Karin dus gewoon thuis 
wonen.
Op haar twaalfde ging ze naar de MAVO op de Dr. Graafschool, een 
school voor slechthorenden. Daarna deed ze de MBO opleiding tot 
 medisch analist en was na twee jaar werkzaam op de afdeling Immunolo-
gie van het UMCG. Ze werd daarna cursusleidster op de Volkshogeschool 
in Bakkeveen en ging in diezelfde tijd naar het HBO. Zij volgde de studie 
Sociaal Pedagogisch Hulpverlening.
Na ruim zes jaar ging ze als ontwikkelaar bij het Nederlands Gebaren-
centrum te Bunnik werken. ‘Er waren toen nog geen speciale cursussen 
voor dove docenten, het stond allemaal nog in de kinderschoenen en ik 

was een van de jonge pioniers op 
het gebied van de ontwikkeling van 
cursussen Nederlandse Gebaren-
taal en gaf instructie aan nieuwe 
dove docenten. In dezelfde periode 
startte een nieuw seminar en vanuit 
het NGC doceerde ik aan de Hoge-
school te Utrecht waar men de 
 tolken en docenten NGT opleidt en 
ontwikkelde de lesmaterialen, ten-
ta mens etc.
Weer ruim zes jaar later ging ik 
dichter bij huis werken bij het H.D. 
Guyot doveninstituut. Dankzij het 
geven van diverse cursussen heb 
ik me verder ontwikkeld zodat ik 
docenten van dove kinderen kan 
coachen. Nu werk ik als communi-
catiedeskundige bij Stichting 
 Trajectum in Boschoord in een 
behandel centrum voor licht ver-
standelijk beperkte en sterk 
gedrags gestoorde dove cliënten 
met al dan niet een forensische 
achtergrond. Er is een besloten af-
deling waar alleen doven wonen en 
een gesloten afdeling waar doven 
en horenden bij elkaar wonen en er 
is een afdeling waar resocialisatie 
het doel is. Buiten het gebied van 
‘Hoeve Boschoord’ staat zo’n vijf 
kilometer verderop het ABC-huis 
waar resocialisatie een doel is 
maar ook longstay mogelijk is.

En inmiddels heb ik naast Trajectum ook een eigen bedrijf: ‘Training en 
Advies NGT’. Er komen uit het hele Noorden veel opdrachten binnen via 
meerdere kanalen om trainingen of ondersteuning te geven bij mensen 
thuis zoals bij plotsdove en doofblinde mensen of bij dove asielzoekers. 
Ik tolk ook wel bij de rechtbank. Er is dan ook een horende tolk NGT 
aanwezig en samen met mij als dove tolk vormen we een tolkenteam en 
kunnen we de dove beklaagde vaak beter vertegenwoordigen.’

Docent
Lotte werd geboren in Eindhoven en ging naar het internaat voor dove 
kinderen in Sint Michielsgestel. Daar deed zij ook de eerste drie jaar 
HAVO en bezocht daarna de reguliere HAVO in Eindhoven. Met haar 
 diploma vertrok zij naar Groningen en deed de PABO in Assen.
Haar droom was altijd om kok te worden maar sociaal gezien is dat een 
onmogelijke keus. Dove mensen ontmoeten elkaar met name in de week-
ends en ’s avonds. Dat zijn de tijden waarin een kok aan ’t werk is. Lotte 

Violet, Lotte, Karin en Rossa (foto: Andries van der Meulen)
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komt uit een Brabantse familie die 
behoorlijk culinair is. Ze heeft heel 
wat baantjes gehad in de horeca en 
genoot van het werken in restau-
rants. Gelukkig geeft ze nu als 
hoofdvak verzorging aan diverse 
groepen binnen het voortgezet 
speciaal onderwijs. Binnen de les-
sen verzorging wordt ook gekookt 
op de Kentalis Guyotschool voor 
dove en slechthorende kinderen in 
Haren.
Lotte vindt het fijn om thuis lekker 
te koken en is net als Karin super-
tevreden over de flinke uitbouw die 
aan het huis is gedaan. Het resul-
taat is een ruime eetkeuken met 
lichtinval op het aanrecht en een 
lichtkoepel boven de eettafel. De 
openslaande deuren in de achter-
gevel zorgen voor een goed zicht 
op de tuin. Dit plan was al langer 
bedacht door Karin en Lotte maar 
eerst wilden ze het huis kopen. 
‘Omdat er steeds gezegd werd dat 
we het huis niet konden kopen 
dachten we, oké, we zetten ons 
plan toch gewoon door en maken 
goede afspraken met de wooncor-
poratie ‘Borgen en Wierden’. Tij-
dens de afspraak om een overeen-
komst te sluiten over de aanbouw 
kregen we te horen dat wij het huis 
toch mochten kopen! Nu dit een feit 
is wordt er sinds april hard geklust 
om alles voor elkaar te krijgen’.
Lotte: ‘Eigenlijk ben ik meer een 
stadsmens, ik ben gek op het brui-

sende leven in de stad. Ik heb heer-
lijk gewoond in de stad Groningen 
en in Zutphen. Met name toen ik er 
op een historisch schip, een klip-
per, woonde in de Hanzehaven 
voor historische schepen, pal ach-
ter het station van Zutphen. Dat 
gevoel van vrijheid was heerlijk. De 
perfecte combinatie: het stadsle-
ven (binnen vijf minuten was ik op 
de fiets in het centrum) en toch 
leefde ik midden in de natuur met 
vrij uitzicht én ik kon op elk moment 
zo wegvaren!
Voor de kinderen is Thesinge ide-
aal. Een fijne school en een leuke 
buurt om lekker te spelen! Onze 
boot, een zeeschouw van 11 meter 
lang, ligt in Garmerwolde en daar 
varen we regelmatig mee richting 
Schiermonnikoog en door Fries-
land. Droogvallen op het wad of 
lekker aanleggen in de natuur… 
wat is er mooier? Als we gaan zeilen 
hebben we een extra bemannings-
lid nodig omdat het met z’n tweeën 
te zwaar is. Voor de meisjes gelden 
strenge regels. Als wij zeggen dat 
ze moeten zitten dan mogen ze ook 
echt niet meer van hun plekje af! Ze 
weten dat ze anders vastgezet wor-
den. Dat klinkt zielig maar het moet 
voor hun en onze veiligheid! Ten-
slotte kunnen wij ze niet horen in 
geval van nood. Binnenkort varen 
we de boot naar Eindhoven. Mijn 
vader woont daar en gaat de elektri-
sche bedrading moderniseren.’

Thuis
Voor de kinderen is er altijd iemand 
thuis. ‘Wij hebben ervoor gekozen 
om het werk zo in te delen dat er 
geen crèche of oppas nodig is. 
Heel soms lukt dat niet en dan is er 
gelukkig in onze omgeving wel een 
oplossing te vinden. Onze kinderen 
zijn horend en wij hebben hen zo 
vroeg mogelijk gebarentaal aange-
leerd. Een baby kan al heel jong 
door de manier van gebaren aan-
geven wat hij wil. 
Een voorbeeld is het gebaar dat 
gebruikt wordt om aan te geven dat 
het kind gaat slapen. Ook alles 
aanwijzen neemt het kind al vroeg 
over. De fijne motoriek van onze 
kinderen is heel vroeg ontwikkeld 
en de woordkeus is ruim voldoende 
volgens de leerkrachten van ‘De 
Til’. Wij zijn heel tevreden over de 
dorpsschool. Het is een kleine 
school met veel aandacht voor 
onze kinderen. Ze spelen ook 
graag met andere kinderen. Als de 
grote broers op bezoek  komen zijn 
de meisjes door het dolle heen! Sa-
men stoeien vinden ze alle vier 
geweldig. 
Wij vinden ’t heel fijn om te overleg-
gen met  ouders bij school. Dan is er 
natuurlijk geen tolk bij en moet je 
vaak nog iets extra navragen. 
Daardoor mis je wel eens wat infor-
matie en moet je er zelf achteraan. 
Je kunt niet even bellen hè.’
‘Ach’, lacht Lotte, ‘doof zijn heeft 
ook z’n voordelen hoor. Wij kunnen 
altijd rustig slapen… Voor de kinde-
ren is er een babyfoon met licht en 
trilling en een camera. Dat systeem 
werkt perfect. We zijn meer visueel 
gericht en in sommige situaties 
 maken we zelfs gebruik van onze 
doofheid.’

Zomervakantie
‘Deze zomer zijn we drie weken naar 
Hongarije en Polen geweest. We 
hebben heel primitief in een lemen 
huisje gewoond en gekookt boven 
een eigen vuurtje en water gehaald 
uit een put. We waren de enige gas-
ten van een Belgisch echtpaar dat 
daar midden in de  natuur volledig 
zelfvoorzienend woont. Een gewel-
dige ervaring. Daarna hebben we 
nog bij paardenliefhebbers in een 
luxe huisje gezeten. Met alle ruimte 
voor de kinderen en met die mooie 
Poolse paarden was dit ook heer-
lijk. Na de vakantie komt een doof 
meisje bij ons in huis wonen. Het is 
de dochter van onze goede vrien-
din uit Noord-Holland en zij gaat 
naar Guyot om de HAVO te doen. 
In de weekends gaat ze naar huis 
maar de komende jaren woont ze 
bij ons.
Naast het gezin en het huishouden 
vinden Karin en Lotte nog tijd voor 
andere hobby’s. Karin heeft een 
tweejarige cursus geneeskrachtige 
kruiden gevolgd. Met de kennis van 
plantenleer is zij enthousiast over 
de bewerking van kruiden tot zalf of 
tinctuur. Lotte zegt: ‘Creatief zijn is 
mijn levensstijl. Ik ben gek op  vilten, 
daar kan ik mooie dingen mee 
 maken. En koken vinden we allebei 
een fijne hobby. Ik verzin steeds 
verrassend lekkere en nieuwe 
combinaties of recepten tijdens het 
bereiden van de maaltijd. Ik pro-
beer twee keer per week een nieuw 
recept uit. Knutselen doe ik graag 
met de kinderen en we genieten 
 allemaal van bezig zijn in de natuur. 
Karin houdt van breien en naaien 
en van af en toe klussen in en om 
het huis. En met de nieuwe aan-
bouw is er voorlopig nog genoeg te 
doen.

Truus Top

Taisner Braderie
Op zaterdag 20 september organi-
seert Dorpsbelangen Thesinge de 
eerste Taisner Braderie, in de 
dorps kern van Thesinge.
Van 10.00 tot 15.00 uur zijn er, naast 
bekende streekproducten zoals 
Grunnegs speciaalbier en de Vita-
mineBus, home made kwaliteits-
producten te koop van mensen uit 
Thesinge en Garmerwolde.
Ook zullen er diverse activiteiten 
georganiseerd worden voor jong 
en oud.
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‘Kijken door het Raam’, u vraagt zich onge
twijfeld af: ‘wat is dit voor verhaal?’ 
Wel,  Kijken door het Raam is de titel van 
een boekje dat Lies Schaaphok heeft ge
schreven. Ik kreeg dat boekje afgelopen mei 
van haar toen ik Lies weer eens eventjes 
 opzocht om iets te weten te komen over een 
paar oude foto’s van Garmerwolde. Ik was 
blij verrast met het boekje en dacht toen ik 
er doorheen gesnuffeld had: ‘dit is iets voor 
de G & T’. Vandaar. 

Het boekje
Het boekje gaat over dagelijkse gebeurtenis-
sen, gezien vanuit het raam van Lies haar 
 woning en over haar mijmeringen daarbij. En 
dat dan niet beschreven in ‘platte tekst’ maar 
vormgegeven als Haiku’s. Een Haiku is een 
dichtvorm afkomstig uit Japan. Een Haiku drukt 
een ogenblik-ervaring uit en heeft daardoor een 
vluchtige waarde. Veelal zijn ze specifiek voor 
dat ene tijdsmoment en die omstandigheid 
(eventjes vrij vertaald naar Wikipedia). Voor 
Lies zijn het echter gewoon haar gedichtjes die 
ze in de loop der jaren in twee boekjes ver-
zameld heeft. Ze is begin 1982 met die gedicht-
jes gestart. Soms elke dag eentje of meerdere, 
soms ook een paar dagen geen enkele. Bij 
 elkaar ruim vierhonderd gedichtjes. Om u een 
indruk te geven volgen er hier twee:

De vogels zingen
bomen dragen bloesems
‘t is feest, ‘t is lente

Bie grootmoe in Beem
bie Pieper, zag ik hom stoan
mien ole, dikke beer

Die oude dikke beer uit het tweede gedichtje zit 
deze vrijdagmiddag op een stoel naast Lies. Het 
is eigenlijk de familiebeer want het gedichtje 
gaat over 1927. Lies, toen bij oma in Bedum op 
bezoek en een jaar of vier vijf oud, had de beer 
in de etalage van kruidenier/schoenlapper 
 Pijper in Bedum zien staan en was meteen ver-
kocht. Dat moest en zou haar beer worden.  
En grootmoeder zou grootmoeder niet zijn of de 
beer werd voor Lies gekocht. Na Lies speelden 

Kijken door het raam

haar kinderen met de beer en daarna de klein-
kinderen en een paar jaar geleden nog haar 
achterkleinkinderen. Dat is overigens wel aan 
de beer te zien: hij is hier en daar iets van zijn 
vacht kwijt en hij heeft ook al ettelijke operaties 
in het berenziekenhuis meegemaakt. Maar 
‘beer’ is inmiddels dus minstens zevenentachtig 
jaar oud en daarmee vast een der oudste van 
Nederland.
Het boekwerkje is gedrukt door Ron, die bij de 
thuiszorg werkt en daardoor regelmatig bij Lies 
over de vloer komt. Hij had de handgeschreven 
gedichtenbundels eens ingekeken en aan Lies 
voorgesteld om er een gedrukte versie van te 
maken. Want hij had, samen met een compag-
non, een kleine drukkerij en zij konden zoiets 
wel verzorgen. Zo gezegd, zo gedaan. En na het 
nodige tik- en zetwerk is dit boekje het prachtige 
eindresultaat.

Elizabeth (Lies) Schaaphok-Smit
Lies is geboren in Bedum op 27 maart 1923. 
Toen ze twee was verhuisden haar ouders naar 
Garmerwolde, naar Zevenhuisjes aan de Rijks-
weg. Daar in Zevenhuisjes woont Lies nog 
steeds maar wel in een ander huis. Namelijk in 
het vroegere huis van haar opa en oma van 
moederskant. Dat kochten Lies en haar man 
Jaap destijds van de familie. Lies haar vader 
verdiende de kost met het telen van allerlei 
groenten. Die bracht hijzelf aan de man in 
 Groningen. Op den duur niet echt een vetpot en 
daarom ging hij later bij ADCO (steenfabriek 
 annex pottenbakkerij aan de Rijksweg 132, ter 
hoogte van Albert Heijn, tegenover Ruischer-
waard) werken. Eerst in de steenfabriek en later 
bij de pottenbakkerij. Ook Jaap werkte bij de 
pottenbakkerij van ADCO, al vanaf zijn zeven-
tiende. Bij Lies in de woonkamer en keuken 
hangen nog diverse fraaie borden aan de wand 
die Jaap ontworpen en gemaakt heeft. Sinds 
2006, het jaar dat Jaap overleed, woont Lies 
daar in haar eentje.
Lies heeft een fenomenaal geheugen en een 
van haar liefhebberijen is het verzamelen van 
oude foto’s van Garmerwolde en omstreken. In 
een ordner schrijft ze op wat ze over die foto’s 
weet of te weten komt. Soms met een eigenhan-
dig gemaakte plattegrond of schets van een huis 
erbij. Al met al zeer handig voor de Historische 
Commissie Garmerwolde. 
Op de Foto- en Praatmiddagen die de commis-
sie organiseert is Lies dan ook altijd een wel-
kome gast. En als ik vragen heb over een 
 bepaalde foto ga ik ook steevast even bij haar 
op bezoek. Dat is ook handig omdat de ordners 
van Lies altijd wel weer een verrassing bevatten 
in de vorm van een paar oude foto’s die ik nog 
niet ken. 

Henk Vliem

Lies Schaaphok leest voor uit eigen werk (foto: Andries Hof)

Elizabeth Schaaphok-Smit op de respectabele 
leeftijd van anderhalf – ook Beer is hier nog 
jong… (foto: Andries Hof)Ole dikke beer (foto: Henk Vliem)
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Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding
Nellian Dijkema en medewerksters

Bovenrijgerweg 19  9797 TD Thesinge
06 53767142      www.lotusuitvaart.nl

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 3, Groningen
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Een leuke sport
Op 6 augustus was men een vrij nieuwe sport 
aan het beoefenen op het Damsterdiep: de 
 familie Vlaar uit Thesinge was aan het ‘stand up 
paddling op een supboard’. Je staat hierbij 
recht op op een board en beweegt met een ped-
del voort. Er was één vaste; het andere board 
was opblaasbaar en kan in een rugzak vervoerd 
worden. De boarden zijn iets ruw van boven en 
ongeveer een kwart tot half zo lang als een surf-
plank. Als men goed oefent, kan men er bijvoor-
beeld het Schildmeer of Lauwersoog mee 
 bevaren.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

De familie Vlaar aan het suppen op het Damsterdiep (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Geluk met Felicitas
In het januarinummer van dit prachtige blad 
las u een verslag van een concert in Thesin
ge dat georganiseerd werd door de Stichting 
Felicitas. Maar wie was Felicitas eigenlijk?

Het bisdom Münster
Felicitas was de beschermheilige (patrones) van 
het bisdom Münster (Westfalen, Duitsland). Het 
klooster van Thesinge, Germania, hoorde in de 
rooms-katholieke periode tot dit bisdom.
De ‘hoofd-patroonheilige’, als we deze titel 
 mogen bezigen, van het bisdom was Liudger 
(Ludger). Hij was degene die het christendom 
naar onder andere Duitsland en onze streken 
bracht. Tevens was hij de eerste bisschop van 
het bisdom Münster. Felicitas was een wat min-
der bekende patroonheilige. Waarschijnlijk was 
er een zegel waar ze op afgebeeld stond. Van 
zo’n heilige waren meestal relieken (overblijf-
selen) in de vorm van een paar haren, een tand, 
een nagel o.i.d. in de kerk of het klooster aanwe-
zig. Deze relieken werden bewaard in een reliek-
schrijn - een kistje of doosje, meestal gemaakt 
van zilver of goud of een ander edelmetaal.
Felicitas betekent: geluk, voorspoed. De 23e 
 november is haar gedenkdag. Heiligen worden 
altijd herdacht op de sterfdag (de geboortedag 
voor de eeuwigheid). Behalve hier in Thesinge 
wordt de naam Felicitas nog in ere gehouden bij 
de rooms-katholieke parochie van Hoogvliet / 
Spijkenisse. En verder komt ze nog veelvuldig 
voor in kerken in Italië. In Lüdinghausen in het 
bisdom Münster is een grote hallenkerk aan 
haar gewijd.

Geschiedenis
We weten niet wanneer ze geboren is en ook 
niet hoe oud ze is geworden; wel zijn er verhalen 
over hoe ze om het leven is gebracht - waar-
schijnlijk is zij vermoord in het jaar 163 onder 
keizer Marcus Aurelius. Er zijn echter meerdere 

visies op haar dood, twee daarvan wil ik hier 
vermelden. 
Allereerst uit het boek ‘De geschiedenis der 
christelijke kerk’ – 1913: ‘In denzelfden tijd wer-
den te Carthago, op de noordkust van Afrika, 
verscheidene christenen in den kerker gewor-
pen. Onder hen was ook Vivia Perpetua, een 
jonge aanzienlijke vrouw, 22 jaren oud, wie men 
haar zuigeling van de borst had gescheurd, en 
ene slavin Felicitas. De vader van Perpetua was 
een heiden, en deed al zijn best om zijne doch-
ter over te halen om Christus af te zweren. 
 Eindelijk ging hij nog eens tot haar in den kerker 
en zeide: ‘Heb medelijden, mijn dochter met 
mijn grijze haren! Heb medelijden met uwen 
 vader, als ik dien naam nog waard ben. Heb 
 medelijden met uw kind, dat niet in leven kan 
blijven als gij sterft. Laat u verteederen, want als 
gij sterft, worden wij tot schande in de ogen van 
alle menschen’. Hij kuste hare handen, viel 
 neder aan hare voeten, weende en noemde 
haar niet meer zijne dochter, maar zijne gebied-
ster, de beschikster van zijn lot. Wat was er een 
moed voor nodig om aan deze hartroerende 
smeekingen weerstand te bieden in den naam 
van Hem, dien men meer moet lief hebben dan 
vader en moeder! Perpetua en Felicitas werden 
voor eene wilde koe geworpen, en ontvingen 
eindelijk den doodsteek door de hand des 
kampvechters.’

Het andere verhaal
Uit ‘De strijdende kerk’ van ds. de Roos (1950): 
‘Op de Castata - een verhoging midden op de 
markt, waar men de slaven pleegt te verkopen 
- worden de gevangen christenen tentoon-
gesteld. Zij zullen er publiekelijk ondervraagd 
worden door de proconsul en zij zullen hun 
 geloof belijden. Het is de verjaardag des  keizers. 
Daar gaat de kleine christenschaar van cate-
chumen en zij die aangegeven hebben om tot 

het christendom toe te treden. We kennen hier-
van het woord catechisatie. Allen nog jong, nog 
in de bloeiende lente van het leven, van de 
 gevangenis naar de arena. Hun laatste gang op 
aarde. En onder ademloze stilte hoort de ver-
zamelde menigte het vonnis van de proconsul 
over de christenen, ook over Felicitas en Perpe-
tua: Ad leones - voor de leeuwen’.
Bij mijn bezoek aan de universiteit van Freiburg 
las ik weer een geheel ander verhaal over 
 Felicitas en haar zeven broeders dan wel zonen. 
Het zou te ver voeren om hier nu op in te gaan 
- graag een andere keer.
Wie er ook gelijk mag hebben, een ding is zeker: 
wij hier in Taisn houden de herinnering aan 
 Felicitas levend.

Jakob van der Woude

Op zaterdag 27 september 2014 zal voor de 
achtste keer de Taisner DörpsRun worden 
 gehouden.
Het programma en de afstanden blijven voor de 
lopers, wandelaars en kinderen hetzelfde en net 
als in voorgaande jaren zal er een pastaparty 
worden georganiseerd.
Het startschot voor de lopers en wandelaars zal 
om 16:00 uur worden gelost. Voorinschrijven 
kan via www.thesingerun.nl.
Bent u inmiddels al in training voor de Run en 
wilt u handige tips en aansluitend een clinic door 
ervaren trainers? Op 2 september is er een 
tweede clinic georganiseerd in samenwerking 
met Dijkman Sport: om 19.00 uur verzamelen bij 
het Trefpunt. Hier zijn geen kosten aan verbon-
den. Zie onze website voor meer informatie!

Stichting Thesinger Dorpsrun

Achtste Taisner DörpsRun
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Vier in een
We hebben het niet over de seizoenen, ook 
niet over kwartetten, maar over een veel
zijdig nieuw Thesinger bedrijf: Hoekstra 4in1 
Service aan de Thesingerlaan 3. Een bedrijf 
met vier diensten: onderhoud, reparatie, ver
koop en stalling. En dat alles voor auto’s en 
tuinmachines. De ondernemers zijn Arend 
en Wijtse Hoekstra.

Als je Thesinge uitrijdt kan je in Achter-Thesinge 
ook rechtdoor, de Thesingerlaan op. Sinds kort 
staat daar een duidelijk bord dat je de weg wijst 
naar de boerderij van Hoekstra.
Naast de karakteristieke Groninger hoeve staan 
nog twee schuren, waarvan een inmiddels in-
gericht is als zeer moderne werkplaats en de 
 andere dienst doet als stallingsruimte.
In 1969 kwamen hier Sjoerd en Anny Hoekstra 
wonen en werken, hun ouders kochten de boer-
derij van Heys en later werden ze zelf eigenaar. 
Toen vader Sjoerd in 1996 overleed zetten zijn 
vrouw Anny en zoon Geert de boerderij voort. 
De andere twee zonen, Arend en Wijtse, waren 
meer geïnteresseerd in techniek en gingen naar 
de MTS. Geert beëindigde het bedrijf in 2005 om 
naar Bolivia te emigreren en daar uiteindelijk 
verder te boeren. Ook zus Wiesje bleef het 
boeren vak trouw en boert met haar (Nederland-
se) man in Ohio, V.S.
En zo kwam Arend er te wonen. Arend en Wijtse 
werkten inmiddels bij autodealers (Ford en 
 Peugeot), genoten van auto’s en motortechniek 
in het algemeen en legden hun kennis en passie 
onder meer in ovalracing en oldtimers.

Sleutelen
Ik vraag Arend (41) en Wijtse (39) hoe hun 
 nieuwe bedrijf tot stand kwam. ‘We hebben al 
enkele jaren in de werkplaats op de boerderij 
gesleuteld in onze vrije tijd en wilden eigenlijk al 
heel lang voor onszelf beginnen. Eerder lieten 
we op een andere plek in de buurt een kans 
 lopen. Nu dachten we: de boerderij is er toch en 
al aardig ingericht als werkplaats, vanwege 
onze hobby’s oldtimers en racen.’
Arend: ‘Door een reorganisatie verloor ik in 2013 
mijn baan in de autobranche en toen zeiden we: 
nu of nooit, we gaan ervoor.’ Wijtse vult aan: 
‘Gelukkig kregen we vrij makkelijk alle vergun-
ningen rond. Voordeel was dat we zelf al hadden 
aangegeven dat alle auto’s binnen konden 

staan, zodat de aanblik van het boerenland niet 
werd aangetast. Wat ook telde was dat dankzij 
het bedrijf de gebouwen in stand kunnen wor-
den gehouden in de oorspronkelijke staat.’
Ze zeggen allebei ondernemersdrift te hebben 
en graag eigen baas te willen zijn. Wijtse werkt 
naast zijn ondernemerschap (of omgekeerd…) 
bij landbouwmechanisatiebedrijf Groenoord in 
Smilde, Arend is full time werkzaam in de zaak.

Motoren
Als ik doorvraag over het soort machines die ze 
aanpakken (met wielen? - nee ook bootmotoren; 
voertuigen? – nee ook gras- en bosmaaiers en 
trekkers) komen ze tot de conclusie dat het al-
lemaal een motor heeft. Van auto tot quad, van 
Solex tot maaier. Een brede aanpak dus. 
 Reparatie (speuren naar de oorzaak van een 
storing) vinden ze uiteindelijk het leukst maar 
onderhoud en APK zijn ook belangrijk en ver-
koop hoort er natuurlijk bij.
En dan punt 4 van de 4in1-formule: stalling. Een 
forse voormalige stal (de naam zegt het al…) 
staat voor een groot deel vol met uiteenlopende 
zaken zoals een aanhanger, een trekker en een 
stel oldtimers en binnenkort een camper. Ze kun-
nen zo mensen, al dan niet uit de buurt,  tegen 
een redelijke vergoeding winterstalling bieden 
voor wat dan ook: aanhangers, (winter)banden, 
’n caravan , een bootje enzovoort. Wat mij opvalt 

is hoe schoon het er is: geen stof, gruis of vlekken 
op de voertuigen en alles goed droog. Op hun 
website kun je zien hoeveel ruimte er nog vrij is.

Klanten
Maar al met al vormen auto’s toch de hoofdmoot 
en zo komen we op de klant. Hun bedrijfs-
filosofie is: het beste van dealers en universelen 
(niet merkgebonden garages) combineren.
Wijtse: ‘We hebben allebei op ons werk geleerd 
hoe belangrijk het is om goed naar je klant te luis-
teren, maar hebben ook de flexibiliteit van de uni-
verseel: in overleg met de klant de beste oplos-
sing vinden, niet gehinderd door strakke richtlijnen 
van de dealer of importeur. Arend: ‘Als je goed 
communiceert met de klant en je je vak goed ver-
staat zijn beide partijen blij: jij vanwege het werk-
plezier en de klant met het product. Dat leidt dan 
via mond-tot-mondreclame tot bestendigheid en 
groei.’ En dat blijkt, want de zaak, open sinds 
maart dit jaar, loopt al beter dan verwacht.
Wijtse lacht: ‘En van dat doorvertellen moeten 
we het ook hebben want we zitten nou niet 
 bepaald op een doorgaande route.’ Overigens 
hoeven de klanten van buiten Thesinge en 
 Garmerwolde geen kilometers te lopen: ze bie-
den vervangend vervoer (auto of fiets) en zelfs 
wegbrengservice.
Alle aspecten van dit jonge bedrijf worden 
 trouwens duidelijk verwoord op hun website: 
www.hoekstra4in1.nl.
Hoe zien ze de toekomst? Arend antwoordt: ‘We 
willen bij deze eerst alle Garmerwolders en 
 Thesingers uitnodigen en verwelkomen om dan 
verder te groeien en een bedrijf van betekenis te 
worden voor de regio. Daarnaast willen we met-
tertijd ook meer aandacht aan de verkoop gaan 
besteden.

Hobby’s
Bij de jongens is de lol in techniek in alles ver-
weven: vooral Arend heeft een aantal klassieke 
auto’s (en een Harley), Wijtse had een oude 
Peugeot 204. En ze raceten dus met zelf ‘uitge-
wogen’ en aangepaste auto’s. Ze waren een 
keer tweede en eerder derde van het land in hun 
klasse. Het heet ‘ovalracing’, men racet over 

Wijtse en Arend Hoekstra (foto: Jan Ceulen)

Het bedrijfserf van Hoekstra 4in1 (foto: Jan Ceulen)
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een ovaal, verhard circuit. ‘Arend, verontwaar-
digd: ‘Nee geen crossen zeggen! Dat is in de 
modder en met contact (elkaar raken).’ Vooral bij 
dat laatste trekt hij een vies gezicht. Ik bewonder 
een uitgeklede (want zo licht mogelijk gemaak-
te) knalrode Peugeot 205 die afgesteld is in hon-
dengang zoals dat heet - de auto trekt dan naar 
één kant, omdat ze almaar de zelfde kant op 
over het ovaal rijden. De grootste kick vonden ze 
het racen zelf, maar het sleutelen en verbeteren 
van het materiaal was hen natuurlijk ook op het 
lijf geschreven. Ook deze vaardigheid bieden ze 
nu aan.

En dan staat er ook nog een erg toepasselijke 
en geestige tent bij Arend in de tuin, goed te zien 
als je aan komt rijden.
Tenslotte vraag ik of ze nog wel tijd voor de 
hobby’s overhouden. ‘Mwah’, antwoorden ze, 
‘de wilde haren zijn wel verdwenen en voorlopig 
hebben we het te druk met het opbouwen van 
de zaak.’ En dat doen ze met hart en ziel.
 

Jan Ceulen

De werkplaats (foto: Jan Ceulen)

De Til
Maandagmorgen 18 augustus begon het 
schoolleven weer, na lang of kort weg te 
zijn geweest, ver of dichtbij. Terug waren we 
 allemaal en dat stemt tot dankbaarheid.
Er waren kinderen die voor het eerst De Til in 
Thesinge binnenstapten, anderen leren dit 
jaar lezen, maken kennis met aardrijkskun
de, geschiedenis of Engels en de leerlingen 
uit groep 8 begonnen aan hun laatste jaar op 
de basisschool. Verschillende ervaringen en 
verschillende verwachtingen.
 
De kinderen werden ’s morgens in de klas opge-
wacht door hun leerkracht en ’s middags stond 
er voor de ouders en iedereen die De Til een 
warm hart toedraagt een kopje koffie of thee 
klaar en kon er even bijgekletst worden.

Ellen Meijer, de nieuwe directeur van CBS De Til, met een aantal van haar leerlingen (foto: Myla Uitham)

Ik wens kinderen, ouders, leerkrachten en ieder-
een die zich bij De Til betrokken voelt een heel 
goed schooljaar toe. En tot slot: Samen, kinde-
ren, ouders en leerkrachten vormen wij De Til, 
‘de plek waar je kunt worden wie je bent’.
 
Even voorstellen
Vanaf 1 augustus ziet u mij regelmatig in en rond 
De Til. Mijn naam is Ellen Meijer en ik volg Joyce 
Mollema op als (waarnemend) directeur van De 
Til. Ik heb er veel zin in en zie het als een uit-
daging om het directeurschap op De Til te 
 combineren met mijn baan als directeur op De 
 Fontein in Ten Boer.
Het bijzondere van mijn werk vind ik dat het altijd 
te maken heeft met het welzijn en de ontwik-
keling van kinderen. Mijn persoonlijke motto is 
‘Kijken naar kinderen en ze ook zien’ en ik werk 
vanuit vertrouwen. Dit vertrouwen wil ik waar-
maken door te zorgen voor een veilige  om geving 

waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarbij gaat 
het mij om de ontplooiing en zelfstandigheid van 
de leerlingen, om zorg op maat, om persoonlijke 
ontwikkeling van leerkrachten, om open en eer-
lijke communicatie, om goede contacten met 
ouders en uiteraard om met plezier naar school 
gaan.
Ik woon, na een aantal jaren in Duitsland en 
 Denemarken te hebben gewoond, alweer 20 
jaar met veel plezier in Groningen. Mijn man is 
hoogleraar aan de RUG en we hebben twee 
jongens, Berend (27) en Pieter (23), die allebei 
op zichzelf wonen. Ik houd van lezen, foto-
albums maken, pianospelen en reizen.
Mijn deur staat letterlijk altijd open voor kinde-
ren, ouders en mensen uit het dorp. En u bent 
van harte welkom om mij kennis met u te laten 
maken.

Ellen Meijer
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De vakantie zit er weer op. De scholen zijn 
weer begonnen en vele dorpsgenoten heb
ben hun dagelijkse werkzaamheden weer 
opgepakt. Ook het verenigingsleven met 
bijbehorende activiteiten barst weer los. Zo 
ook Noaberstee in Taisn. Samen hopen we 
er weer een mooi seizoen van te maken.

Net als voorgaande jaren is alle informatie over 
Noaberstee en Noaberschap te lezen in de 
 Garmer & Thesinger Express en op de website 
www.thesinge.com. We staan open voor uw 
 vragen, opmerkingen, suggesties en ideeën en 
daarvoor kunt u contact opnemen met contact-
persoon en coördinator Janna Hofstede.
Vanaf woensdagmorgen 3 september is ieder-
een weer van harte welkom bie Noaberstee in 
dorpshuis Trefpunt. Wekelijks zijn er tussen 9.00 
en 11.30 uur weer inloopochtenden en thema-

Welkom bie Noaberstee
bijeenkomsten. Ook zullen we in dit nieuwe 
 seizoen weer etentjes, een filmavond en uitstap-
jes organiseren. 
Binnenkort is ons eerste uitstapje: een bezoek 
aan het Gevangenismuseum in Veenhuizen 
staat gepland voor woensdagmiddag 17 sep-
tember. Van 14.00 uur tot 15.00 uur rijden we in 
een 30 jaar oude boevenbus langs enkele nog 
in gebruik zijnde gevangenissen zoals 
 Esserheem en Norgerhaven. Ook komt u langs 
een aantal monumentale gebouwen, zoals het 
vroegere hospitaalcomplex en de kerken. 
 Natuurlijk ziet u ook de woningen met de 
 befaamde gevelteksten zoals ‘Leering door 
Voorbeeld’, ‘Helpt Elkander’ en ‘Werk en Bid’. 
Onderweg vertelt een gids op geanimeerde wij-
ze over wat u allemaal ziet. In de boevenbus is 
plaats voor 26 personen. Na deze rit is het tijd 
voor koffie. En van 15.30 uur tot 17.00 uur 

 krijgen we een rondleiding door het Gevangenis-
museum.
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedra-
gen de kosten tussen de € 16,50 en € 12,35. 
We sluiten deze middag af met een gezamenlijk 
etentje bij restaurant Astoria in Haren. Daar kunt 
u zelf een keuze maken uit alle heerlijke drank-
jes, gerechten en desserts. De kosten zijn hier 
voor eigen rekening.
We vinden het fijn als u met ons meegaat, u bent 
van harte welkom! Wilt u, indien u belangstelling 
heeft, dit mij voor 10 september laten weten? 
Dat kan op een inloopochtend, telefonisch op 
nummer 050 302 2475 of via e-mail: 
jannahofstede@home.nl.
Op een later tijdstip zal ik de deelnemers per-
soonlijk informeren over vertrektijd en vervoer. 
Tot kiek bie Noaberstee.

Janna Hofstede

Op donderdag 31 juli vond de dagtocht van de 
ANBO plaats. Om negen uur stapten de laatste 
vier passagiers in Garmerwolde in.
De reis ging naar het mooie Gaasterland in 
Friesland. ’t Was mooi reisweer; niet te warm en 
de zon scheen. In Hindeloopen stond in restau-
rant ‘Sudersee’ de koffie met koek voor ons 
klaar. Na de koffie ging het lopend naar het 
schaatsmuseum. Daar was heel wat te zien o.a. 
de scheuveltrui van Jan Uitham.
Ook konden we in groepjes van vier personen 
meedoen aan een quiz. De meeste antwoorden 
kon je in het museum vinden. Om half een wer-
den we terug verwacht in het restaurant. Hier 
werd ons een lunch aangeboden en die was 
goed verzorgd. Heerlijk suiker- en krentenbrood 
en zelfs een kroket.
Om twee uur werd de bus weer opgezocht voor 
een rondrit door Gaasterland. We kregen een 
gids mee nl. Boukje Amsterdam. Ze vertelde dat 
veel mensen in Hindeloopen Amsterdam heten. 
Allemaal familie van elkaar dus.

Dagtocht ANBO Gemeente Ten Boer
Toen we vanuit Hindeloopen langs een sloot 
 reden, vertelde ze dat de Elfstedentocht daar 
langs ging. Hier heeft Piet Kleine vergeten te 
stempelen tijdens de rit. De eerste Elfsteden-
tocht was in 1909! Tot nu toe heeft de Elfsteden-
tocht slechts vijftien keer plaats gevonden. Ook 
koning Willem Alexander heeft een keer mee-
gedaan. Hij deed mee onder de naam W.A. van 
Buren en hij heeft de tocht uitgereden.
Boukje vertelde heel boeiend over de plaatsjes 
waar we voorbij kwamen.
In Stavoren moesten we voor de sluis wachten. 
Die is vaker open dan dicht in de zomerperiode. 
Ze vertelde ons het bekende verhaal over het 
Vrouwtje van Stavoren. We kwamen langs een 
mooie klokkenstoel en een uitkijktoren uit de 
oorlog. Iets dergelijks staat ook op het Hooge-
land. In de verte zag je het IJsselmeer liggen. 
Aan de vele zeilen te zien waren er veel aan het 
kitesurfen. Deze streek wordt wel het Friese 
 Venetië genoemd. In een van de plaatsjes, ik 
meen dat het It Heidenskip was, is de vader van 

Freek de Jonge dominee geweest. Ook kwamen 
we voorbij de boerderij van de vader van Epke 
Zonderland. Hier liggen de koeien op waterbed-
den. Zouden ze direct slagroom produceren?
Tegen half vier waren we terug in ‘Sudersee’ 
voor de thee met een plakje suikerbrood.
Daarna werd de bus weer opgezocht voor de 
terugreis. Toen allen weer in de bus zaten, werd 
de uitslag van de quiz bekend gemaakt. Jakob 
wist het wel zeker: zijn groep had de prijs ge-
wonnen. De teleurstelling was dan ook groot 
voor hem toen bleek dat mijn groepje bestaande 
uit Jannes, Hillie, Anneke en mijn persoon de 
beste was. We kregen ieder een suikerbroodje. 
Daar ik al een suikerbroodje gekocht had, want 
ik had niet op de prijs gerekend, heb ik die van 
mij maar aan Jakob gegeven als troostprijs.
De laatste halte was in Zuidlaren, waar in het 
Sprookjeshof van een heerlijk diner werd geno-
ten. Daarna ging het huiswaarts en was een 
mooie gezellige dag ten einde. Jammer dat de 
bus niet helemaal vol was. De thuisblijvers heb-
ben heel wat gemist.

Roelie Dijkema

Op 23 juli heeft hoofdaannemer Heuvelmans Ibis water- en wegenbouw 
Delfzijl op de Eemskanaaldijk een losplateau voor schepen gemaakt. Dit 
is op 14 augustus in gebruik genomen door loonbedrijf Elzinga uit Uithui-
zermeeden. Deze heeft de opdracht als onderaannemer gekregen en 
mag de 40 à 45 duizend kuub zand verladen die met drie binnenschepen 
uit Zuidbroek aangevoerd worden. Eerst heeft men voor de stevigheid 
doek gelegd, zodat de trekker en dumper met zand niet wegzakken; hier 
komt 30 tot 40 cm zand op en waar nodig rijplaten. Waar deze paden voor 
nodig zijn, vertel ik in de volgende G&T.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Losplateau voor schepen

Het losplateau reeds volop in gebruik 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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‘Slapende’ foto’s 
gezocht!

1 Deze foto van twee knechten van bakker Harm Stol is in 1941 
genomen. Locatie: Dorpsweg 12-14. Het huis op de achtergrond is de 
kruidenierszaak van Tobias Albronda. De twee jongens zijn Leendert 
Ganzeveld (links) en Folkert Smit.

2 Dit tolhuis stond vroeger aan de Rijksweg ter hoogte van de kalk-
ovens. Toen de Rijksweg eind jaren dertig verbreed werd is het tolhuis 
gesloopt evenals een aantal naastgelegen woningen. 
Op de foto (genomen omstreeks 1935) zien we de familie Slagter: 
dochter Geke, moeder Hielje en vader Willem.

4 Deze foto is uit ongeveer 1900. 
Het is een kopie van een kopie maar tot nu toe 
hadden we dit prachtige gezicht op de molens 
van Garmerwolde alleen in de vorm van een 
krantenfoto. Een hele verbetering dus.

3 Een foto van een schilderijtje van Jan Koster,
zoon van notaris Koster uit Ten Boer. Het 
schilderijtje is begin jaren veertig vervaardigd. 
De molen is de Fledderboscherpoldermolen.

Ongetwijfeld bevinden zich ook bij onze abon-
nees nog ‘slapende’ foto’s van oud Garmerwol-
de. Heeft u een oude foto van een Garmerwol-
der huis of van een ander interessant object, 
geef even een seintje. Dan komt een van ons 
even langs. 
De hier getoonde foto’s van Lies Schaaphok 
mochten wij even lenen om er een digitale kopie 
van te maken.

Historische Commissie Garmerwolde
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Rita van Maar

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

uitvaartspreker
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Sinds vorig jaar is de kloosterkerk in 
 Thesinge van april tot oktober elke dag ge
opend voor bezoekers. Dat is ook te merken 
aan het gastenboek waar de bezoekers hun 
naam en reacties in kunnen schrijven. Er zijn 
er, vergeleken met vorige jaren, heel veel bij 
gekomen.

Van heinde en verre
Elke ochtend van april tot oktober zetten de vier 
vrijwilligers van de Kloosterkerk in Thesinge de 
deur open en doen ze hem ’s avonds weer dicht. 
Dit om belangstellenden en wandelaars van  
het Jacobspad (een wandelpad dat begint in 
 Uithuizen, door de provincies Groningen en 
Drenthe loopt en aansluit bij de pelgrimsroute 
naar Santiago de Compostela - red.) de moge-
lijkheid te geven om de kerk te bekijken of om 
een rustmoment in te lassen. Mensen uit het 
hele land (Amsterdam, Vlaardingen, Brabant, 
Zeeland) of uit de hele wereld (Hongkong, 
 Bremen, USA en Australië) zetten hun naam in 
het gastenboek. Anderen schrijven er ook wat bij.
Hieronder vindt u een selectie uit de reacties uit 
het jaar 2013. Namen hebben we weggelaten 
maar wanneer de plaats van herkomst van de 
bezoekers erbij stond hebben we die wel 
 genoemd.

Irene Plaatsman

Het gastenboek van de kloosterkerk
Reacties

•  Foto’s gemaakt van de mooie preekstoel. 
Dank voor de open deur.

•  Lopen het Jacobspad.  
(Borger en Assen)

•  Mooie kerk inclusief het kerkhof en de 
mooie weidse omgeving. Op onze 
fietstochten komen wij vaak langs en eten 
onze boterhammen en drinken koffie. Het 
geruis van de boomkruinen door de wind 
is rustgevend. Hopen nog lang te kunnen 
genieten. 

•  Great to see this! 
•  Zullen we hier trouwen? Wat hebben we 

er zin in. 
•  Dank voor de gastvrijheid. Mooie kerk, 

goede sfeer! Jacobspadpelgrims op weg 
van Uithuizen naar Groningen.  
(Brabant)

•  Verbazend, maar heel fijn dat ik hier 
binnen mocht komen.  
(Norg)

•  In de regen gefietst! Milde regen en de 
kerkdeur open…!  
(Nieuwehorne)

•  Even op verhaal komen in dit rustoord. 
(Kampen)

•  Jacobspad Uithuizen - Hasselt. 

•  The church is very nice.  
(Texas, USA)

•  In dieser Kirche werde ich eines Tages 
heiraten!  
(Bremen, Duitsland)

•  Prachtig! Zo oud!  
(Harlingen)

•  Al wandelend via het Jacobspad deze 
schitterende kapel bekeken. Wat een rust 
hier, je hoort het uurwerk tikken.  
(Assen)

•  Even de kerktoren bekijken en wachten tot 
de kerkklok ‘bim-bam’ doet. Opa en 
kleinzoon.

•  Dit godshuis is mooi om te bekijken. 
Tevens vinden wij het een mooi Gronings 
erfgoed.

•  Wij wandelen het Jacobspad en genieten 
van de omgeving.

•  In alle eenvoud een prachtig kerkje!  
(Den Haag en Rijswijk)

•  Mooie kerk. Behouden zo!  
(Middelbeen, Noord-Brabant)

•  Fijne plek tijdens ons Jacobspad. 
(Groningen en Saaksum)

•  Wij hebben hier geschuild voor de regen. 
•  Mooie kerk met een wel heel bijzondere 

kachel. Lopen het Jacobspad. 
(Hoogezand)

Meer dan een jaar is er gestuukt, geschil
derd,  getimmerd, gerestaureerd en gecon
serveerd in de middeleeuwse kerk van 
 Garmerwolde. Nu is als laatste het front van 
het orgel aan de beurt. Medio september 
wordt de kerk weer officieel in gebruik geno
men. En dat gebeurt niet in stilte.

Feestje
De Stichting Oude Groninger Kerken, de eige-
naar van de kerk, houdt zondag 14 september 
een besloten bijeenkomst voor genodigden. 
Maar het hele dorp wordt uitgenodigd voor een 
feestje op zondagmiddag 21 september. De uit-
nodigingen daarvoor worden binnenkort huis 
aan huis bezorgd. 

Open Monumentendag en foto-expositie
Wie al eerder een kijkje wil nemen is welkom op 
zaterdag 13 september, Open Monumentendag. 
In de kerk is dan een foto-expositie van Foto-
Groep Garmerwolde te zien met als thema ‘De 
beleving van stilte’. De kerk is geopend van 
10.00 tot 18.00 uur.
Om het jaar exposeert Fotogroep Garmerwolde 
in de kerk. De opening van de expositie vindt 
plaats op vrijdag 12 september van 20.00 uur tot 
21.30 uur.

Anne Benneker

De kerk van Garmerwolde gaat weer open!
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Rederijkerskamer Wester bestaat 150 jaar en viert dit met groots
Garmerwolde kent veel goede tradities. Het 
bestaan van Rederijkerskamer Wester is 
daar een van. Het is op 1 september pre
cies 150 jaar geleden dat deze vereniging in 
1864 ‘ter bevordering van de welsprekend
heid en het houden van bijeenkomsten in 
de gezellig heidssfeer’ werd opgericht. Om 
dit te vieren pakt het toneelgezelschap flink 
uit met ‘Verbroken verbinding’, een groots 
spektakelstuk in de open lucht op 4, 5 en 6 
september 2014. Centraal in het stuk staat 
het Eemskanaal, dat kort na de oprichting 
van de vereniging werd gegraven, tussen 
1866 en 1876.

Ambitieus project
Op het veld naast de rioolwaterzuivering (RWZI) 
aan de Grasdijkweg wordt een voorstelling op-
gevoerd waarbij ambitieus ingezet is op decor, 
spelers en spectaculaire visuele verrassingen. 
Instigator is bestuurslid Hannie Havenga, die 
inspiratie haalde uit voorstellingen die zij zelf in 
de afgelopen tijd gezien heeft, zoals de Drentse 
Bluesopera en Soldaat van Oranje. Ze zit er al 
meer dan een jaar tot over haar oren in en is er 
dag en nacht mee bezig. Op de vraag wat haar 
bezielt om zo’n groot stuk te gaan maken zegt 
ze: ‘Ik vind het gewoon leuk. En het kan, omdat 
we in Garmerwolde de mensen hebben die het 
kunnen en willen realiseren.’
Het toneelstuk verbeeldt de geschiedenis van 
Garmerwolde en het Eemskanaal en de belang-
rijke gebeurtenissen van de afgelopen 150 jaar. 
Het graven van het kanaal met de hand, de 
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, het 
 boren naar gas en de gevolgen die deze gebeur-
tenissen gehad hebben voor het dorp. 

De rol van het Eemskanaal
Hannie wil niet teveel op de voorgrond treden en 
benadrukt dat het mooie van het maken van zo’n 
groot stuk is dat het hele dorp meewerkt. Ze is 
ook niet de enige die met het idee is gekomen. 
Bestuursleden Simon en Jantje van Weerden, 
die in het Heidenschap wonen, aan de andere 
kant van het Eemskanaal, hebben erover mee-

gedacht. ‘We wilden een jubileumstuk maken, 
en we kwamen erachter dat het Eemskanaal in 
dezelfde tijd gegraven is als de oprichting van de 
rederijkerskamer. Dat leek ons een mooi thema 
om het stuk aan op te hangen,’ vertelt Hannie. 
De familie van Weerden woonde vroeger in 
Garmer wolde, toen er nog een pontje was over 
het kanaal. De jonge Simon ging gewoon in het 
dorp naar school. 

Splitsing van het dorp Garmerwolde
Het kanaal heeft steeds een belangrijke rol 
 gespeeld in de geschiedenis van Garmerwolde. 
In de loop van de tijd stond het symbool voor 
zowel splitsing als verbinding. In eerste instantie 
werd het dorp in tweeën gedeeld door het 
 kanaal, toen werd het weer verbonden door een 
brug, die opgeblazen werd tijdens WO2, waarna 
een pontje de delen weer verbond. Uiteindelijk 
is de scheiding toch definitief geworden met de 
opheffing van het pontje. De overkant, het 
 Heidenschap, ging bij de gemeente Slochteren 
horen.

Kordate Hannie
Er komt wel wat bij kijken als je dit allemaal wilt 
laten zien. In het begin werkten Hannie en Jantje 
samen aan de organisatie maar om gezond-
heidsredenen kon Jantje er niet mee verder. 
Maar de immer kordate Hannie stapte op haar 
fiets, ging bij mensen langs, stuurde mailtjes 
rond, pleegde de nodige telefoontjes en ze kreeg 
alles voor elkaar. Bijna alles, want de eerste op-
zet was behoorlijk ambitieus. Maar als er dan 
een aantal dingen niet mogelijk blijken, blijft er 
toch nog genoeg spektakel over. Met een tipje 
van de sluier opgelicht is het volgende te zien: op 
het veld wordt een boortoren gebouwd en 
 diverse voertuigen zullen ten tonele komen; het 
Eemskanaal wordt gegraven, een brug wordt 
opgeblazen en de bevrijding wordt uit gebeeld. 
Door dit alles heen loopt de liefde als rode draad. 

Heel veel dorpsbewoners
Bij het stuk zijn heel veel dorpsbewoners betrok-
ken, zowel in de organisatie als bij de uitvoering. 
Naast de acteurs van de vereniging spelen er 

V.l.n.r. Betty Boer (invallend bestuurslid), Hannie Havenga, Ton Werdekker, Jantje van Weerden en 
Janna Hazeveld vormen het huidige bestuur van Rederijkerskamer Wester (foto: Sabine Hoes)
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Rederijkerskamer Wester bestaat 150 jaar en viert dit met groots
kinderen en andere figuranten uit het dorp mee 
en er wordt live muziek gespeeld door een 
 selectie van de vele muzikanten die Garmer-
wolde rijk is. ‘Garmerwolde kent een groot aan-
tal verenigingen en die dragen allemaal hun 
steentje bij aan het stuk, zoals Het Gemengd 
Mannenkoor, de Trekpadbloazers en De 
 Rijdende Popschool,’ vertelt Hannie. En er bleek 
ook een connectie te zijn met de scoutinggroep 
De Jutters uit Lewenborg. De scouts leveren 
een hele belangrijke bijdrage bij het bouwen van 
het decor. Ook de techniek komt grotendeels uit 
het dorp. Omdat het stuk in de week gespeeld 

wordt die ook als jaarlijkse feestweek gepland 
was, wordt er ook samengewerkt met de Feest-
weekcommissie. De uitvoeringen krijgen een 
extra feestelijk tintje met een gezellige ‘nazit’. 

Rederijkerskamer Wester 
‘We hebben met de toneelvereniging wel vaker 
grote stukken gedaan,’ aldus Hannie. ‘In 2000 
hebben we het spektakel Strijd om Water 
 gespeeld. En Scrooge eind 2012 was ook een 
behoorlijk omvangrijk project.’ Toen Hannie bij 
de vereniging kwam werd er gespeeld in een 
theater achter het Transportbedrijf van Kees 
Jansen. Later werd het toneel verplaatst naar 
het schoolplein, waar een echt huisje gebouwd 
werd als permanent decor. De stenen kwamen 
van de afgebroken boerderij Koningsheert van 
de familie Stollinga. ‘Daar speelden we om het 
jaar een openluchtspel. Hierdoor ontstonden 
mogelijkheden om er stuntjes uit te halen, zoals 
een koe of paard op het toneel, kippen,  schapen, 
een motor met zijspan of een non op een Solex. 
Later durfde Wester ook grotere projecten aan 
met medewerking van het Koor en dorpsgeno-
ten: De Twee Weezen, een eigen bewerking van 
Pygmalion (My Fair Lady), Strijd om Water en 
Scrooge. Vooral Scrooge liet zien dat de ver-
schillende groepen en dorpsbewoners heel 
goed samen kunnen werken.’

Toekomst
Over de toekomst van de toneelvereniging kan 
Hannie niet zoveel zeggen. ‘Het bestuur wordt 
nu gevormd door Ton Werdekker, Jantje van 
Weerden, Janna Hazeveld en mij. Ik denk wel 
dat het tijd is voor verjonging. We krijgen niet 
veel nieuwe leden meer en de gemiddelde leef-

Toevoeging van Janna Hazeveld

De jubilerende vereniging is genoemd naar 
de bekende Hendrik Wester, die ten tijde 
van Lodewijk Napoleon (1806-1810) onder-
wijzer te Ten Boer en later schoolopziener 
te Oude Pekela was. Hij was het, die een 
grotere welsprekendheid van de doorgaans 
stugge Groninger bevolking voorstond.
Met de verbreiding van deze gedachte was 
hij de wegbereider voor de oprichting van 
een rederijkerskamer, die op 1 september 
1864 zijn beslag kreeg.

Men dacht dat alle notulen en andere stuk-
ken van vóór 1946 in de oorlog verdwenen 
waren, maar later zijn er toch nog boeken 
vanaf de twintiger jaren teruggevonden. 
Ook een ‘naamlijst der leden’ uit 1864 is 
bewaard gebleven.
Behalve twee honoraire leden staan er ook 
17 buitengewone leden op vermeld, allen 
‘mej.’ Voor de oorlog waren de leden uitslui-
tend boerenzoons, de huwbare dochters 
waren dus ‘buitengewoon’.
Deze lijst hangt nog in het Dorpshuis.

tijd ligt aardig hoog. Dat is jammer. Maar 
 misschien moeten we ook wel naar een andere 
vorm toe, waarbij mensen zich niet verbinden 
aan de vereniging, maar ad hoc inzetbaar zijn.’ 
Eén ding weet Hannie wel: ‘Zo’n project als dit 
ga ik nooit meer doen. Het is echt slopend!’ We 
zullen het zien. Een vos...

Sabine Hoes

openluchtspektakel

Boekenliefhebbers opgelet. Zaterdag 13 sep
tember is er een grote boekenmarkt met een 
geweldig ruim aanbod rondom de kerktoren 
van Garmerwolde. Literaire romans, chicklit, 
streekromans, kinderboeken. Boeken over 
tuinen, sport, kunst, politiek, geschiedenis 
en Groningana. Elke boekenliefhebber vindt 
hier iets van z’n gading! En de eerste die iets 
vindt, zal burgemeester Van de Nadort zijn. 
Hij opent namelijk om 11.00 de boekenmarkt. 

Burgemeester opent boekenmarkt
Prachtige collectie
De kerk van Garmerwolde ziet er nóg mooier uit 
dan vroeger na de grondige renovatie in het 
 afgelopen jaar. Bij zo’n mooie kerk hoort een 
professionele geluidsinstallatie. De opbrengst 
van de boekenmarkt is dan ook daarvoor 
 bestemd. De Plaatselijke Commissie, de 
 beheerder van de kerk, heeft een oproep 
 gedaan aan de inwoners van Garmerwolde en 
Thesinge om boeken in te leveren. Het resultaat 

Wist-u-dat…
•  op vrijdag 3 oktober vanaf 18.30 uur weer de jaarlijkse rommel-

markt ten bate van de voetbalvereniging GEO wordt gehouden in 
de gymzaal in Garmerwolde?

•  u, mocht u spullen willen aanleveren, contact op kunt nemen met 
mevrouw Jantje Ypey uit Sint Annen, tel: 050 302 1714?

•  u die spullen ook de woensdag en donderdag ervoor zelf kunt 
aan leveren in de gymzaal?

•  witgoed, meubilair en tv’s niet op prijs worden gesteld?

is geweldig en we bedanken hierbij alle goede 
gevers. Na uren van sorteren hebben we nu een 
prachtige collectie klaar staan. 
De boekenmarkt op zaterdag 13 september 
 begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Koffie, thee en frisdrank zijn verkrijgbaar.

Anne Benneker

•  in de eerste en tweede week van september vv GEO aan de deur 
komt voor de jaarlijkse verkoop van bolchrysanten?

•  de opbrengst van de verkoop volledig ten goede komt aan de  
clubkas?

•  u alvast € 7,00 mag klaarleggen voor dit goede doel en u dan, 
totdat de vorst inzet, kunt genieten van een extra kleurtje in de tuin?

•  u ook een bestelling kunt doen bij Jantje Ypey (050 302 1714) voor 
een bepaalde kleur of voor meerdere planten en zij uw bestelling 
dan in deze periode aan huis bezorgt?
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www.reindervanderveen.nl
info@reindervanderveen.nl
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Was u ook bij Pronte Pracht 2014?
Misschien waren er die zaterdagmiddag wel 
over de honderd deelnemers. We hebben ze 
namelijk niet precies allemaal kunnen tellen. We 
weten wel dat er op vrijwel elke locatie een 
 bezoeker of vijftig, zestig (en soms zelfs tegen 
de honderd) is langs geweest. Enthousiaste 
 bezoekers met veel interesse, ook van buiten 
Garmerwolde en Thesinge. Veel ouders met kin-
deren maar ook geïnteresseerde echtparen. 

Velen op de fiets en sommigen met auto.  
Bezoekers met heel gerichte vragen en blij met 
deze gelegenheid om eens in een smidse, een 
boerderij, een melkfabriek, een kerk, of molen te 
mogen kijken en vragen te kunnen stellen. Heel 
veel vragen. De middag was eigenlijk veel te 
kort.
Een groot succes dus. En ook de weergoden 
waren ons die zaterdag 16 augustus welgezind. 

Slechts een paar spatjes regen. Dat is wel eens 
vele malen erger geweest, zoals trouwe deel-
nemers zich ongetwijfeld nog herinneren. 
Rest ons nog om allen die belangeloos hebben 
meegeholpen om deze ‘ontdekkingstocht door 
eigen omgeving’ zo succesvol te maken, heel 
hartelijk te bedanken. 
Tot volgend jaar.

De werkgroep

De Langelandster molen 
(foto: Herman Huiskes)

Imker Sjef van Esch is druk met de proeverij en de verkoop van honing 
(foto: Herman Huiskes)

Het orgel nog in de steigers 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

Veel belangstelling voor het bedrijf van de familie Van Drie 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Agenda

Foto van de maand

Protestantse gemeente Garmerwolde/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: € 16,50 p.j.
Bij autom. incasso: € 13,50 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 16 september vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
• Thesinge; 17.00 - 22.00 uur: 
Café De Oude School open.
• Thesinge; 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Zaterdag 30 augustus
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Dinsdag 2 september
Thesinge, Trefpunt; 19.00 uur: 
tweede clinic voor Dörpsrun.
4, 5 en 6 september
Garmerwolde, langs de dijk van 
het Eemskanaal, bij de water-
zuivering: Theaterspektakel 
Wester. Zie www.wester-theater.nl. 
Reserveren: Janna Hazeveld, 
telefoon 050 541 4777.
Vrijdag 5 september
Wittewierum, kerk; 20.00 uur: 
Opening expositie Stichting Kat 
door Annie Postma, wethouder 

zondag 7 september
9:30 uur in Thesinge
ds. Fortuin uit Groningen
zondag 14 september 
9:30 uur in Thesinge
dhr. Dijkstra uit Gasselternijveen-
schemond

zondag 21 september
10:00 uur startdienst in Thesinge
mw. Sanne Werkman uit Groningen 
(pastoraal werker in Stedum)
zondag 28 september
9:30 uur gezamenlijke dienst in 
Stedum
mw. Elzinga-Bakker uit Groningen

De oogst van de mooie zomer van 2014 
(foto: Joost van den Berg)

van cultuur. Met werk van o.a. 
Hetty Boogholt, Ine Hoejenbos, 
Tiny Smit en Herbert Koekkoek. 
Zie ook www.stichtingkat.nl.
Zaterdag 6 en zondag 7 
september
Wittewierum, kerk; 11.00-17.00 
uur: Expositie Stichting Kat 
(zie 5 september).
Dinsdag 9 september
Garmerwolde, dorpshuis De Leeuw; 
20.00 uur: Klaverjassen bij ‘De 
Soos’. Nieuwe kaarters zijn van 
harte welkom.
Vrijdag 12 september
Garmerwolde, kerk; 20.00 uur: 
Opening expositie Fotogroep 
Garmerwolde.
Zaterdag 13 september
Open Monumentendag
•  Garmerwolde; van 10.00 tot 

18.00 uur: Expositie Fotogroep 
Garmerwolde.

•  Garmerwolde; van 11.00 tot 
16.00 uur: Boekenmarkt rondom 
de kerktoren.

•  Wittewierum, kerk; 11.00-17.00 
uur: Expositie Stichting Kat  
(zie 5 september).

Zondag 14 september
Open Monumentendag
Wittewierum, kerk; 11.00-17.00 
uur: Expositie Stichting Kat 
(zie 5 september).
Woensdag 17 september
Thesinge, Trefpunt; Uitstapje 
Noaberstee naar Veenhuizen.
Zaterdag 20 september
Thesinge, dorpskern; van 10.00 
tot 15.00 uur: De eerste Taisner 
Braderie.
Zondag 21 september
Garmerwolde; van 15.00 tot 17.00 
uur: Inloopmiddag in de kerk.
Woensdag 24 september
Garmerwolde, dorpshuis De Leeuw; 
20.00 uur: Modeshow Famoda 
Fashion & Jeans uit Ten Boer. 
Iedereen is welkom.
Donderdag 25 september
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 uur: 
Koffiemorgen. Zowel mannen als 

vrouwen zijn van harte welkom.
Zaterdag 27 september
•  Thesinge, Trefpunt; 16.00 uur: 

Start achtste Taisner Dörpsrun.
•  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier
Zondag 28 september
Thesinge; van 7.00 - 9.00 uur: 
Start Tocht om de Noord. 1200 
mensen beginnen aan een tocht 
van 40 kilometer.
Vrijdag 3 oktober
Garmerwolde, GEO-terrein; 
Jaarlijkse rommelmarkt.
Zaterdag 4 oktober
Thesinge; van 19.00 tot midder-
nacht: Lopend Eten nr. 5. Het 
inschrijfformulier verschijnt 
eerdaags in uw brievenbus.

Wist-u-dat…
•  Theo Sneek, onze abonnee uit Nieuw Zeeland, tijdens zijn 

bezoek aan Nederland het abonnementsgeld contant is komen 
voldoen bij onze penningmeester Tjakko Tjakkes?

•  de gebroeders Theo en Martin Sneek en hun zus Annet down 
under met veel plezier onze krant lezen om op de hoogte te 
blijven van mensen en gebeurtenissen in het dorp waar ze zijn 
opgegroeid? 


