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Tineke Meirink: ‘Het wordt 
leuker als je goed kijkt’

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Een dier of een 
gezicht in stapelwolken zien we allemaal 
wel eens. Maar waar de meeste mensen een 
doodgewoon paaltje zien, ziet Tineke  Meirink 
uit Garmerwolde veel meer in datzelfde paal-
tje, of in een ander willekeurig, soms onaan-
zienlijk object. Die gave gebruikt ze in haar 
werk als beeldend kunstenaar. Het jongste 
voorbeeld daarvan is het boek ‘Trashures’ 
dat in de zomer van 2016 verscheen. Een 
 gesprek over rommel,  toeval en schatten.

Internationaal bekend
Tineke studeerde illustratieve vormgeving aan 
de Hogeschool voor Beeldende Kunsten in 
’s-Hertogenbosch. Sinds 2004 woont ze met 
vriend Jan Harm en dochters Suus (16) en Isa 
(14) aan de L. van der Veenstraat in Garmer-
wolde. Thuis, in haar atelier op de zolderkamer, 
werkt ze aan een uitgebreid oeuvre. Als illustra-
tor in opdracht van uitgeverijen, vooral van 
kinder boeken: inmiddels illustreerde ze meer 
dan tachtig kinderboeken, prentenboeken en 
educatieve boeken. En als vrij kunstenaar: één 
of twee dagen per week besteedt ze aan haar 
eigen projecten. En daarmee maakt ze naam, 
internationaal zelfs. Haar werk wordt op tal van 
websites genoemd, tot aan The Huffington Post 
(Amerikaanse nieuwswebsite - red.) toe. Hoog 
tijd dus voor een interview in de Garmer & 
 Thesinger Express over haar spraakmakende 
projecten. 

Stop:watch
Misschien hebt u in het kerstnummer van deze 
krant de ‘kerstkaart’ van Tineke gezien. Een foto 
van een schepbak die met een kleine ingreep 
veranderd was in een vredesduif. Een voorbeeld 
van haar project ‘Stop:watch’. Aan een foto van 
wat op het eerste gezicht een oninteressant 
object is, voegt Tineke digitaal een illustratie toe. 
‘Ik vind het leuk om verbanden te leggen, dingen 
die niet voor de hand liggen uit te lichten. Zo zag 
ik in de zonnepanelen op het dak van het oude 
tolhuis (aan de Lageweg/hoek Stadsweg) een 

Tineke in haar atelier op de zolderkamer (foto Andries Hof)

T-shirt. Door er digitaal een hoofd en benen aan 
toe te voegen, ontstaat iets heel nieuws. Soms 
zie ik zoiets in één opslag. Een andere keer zie 
ik iets waarin ik niet meteen iets bijzonders zie, 
maar wat ik wel mooi vind. Dan fotografeer ik het 
en sla het op mijn computer op. Als ik het later 
nog eens bekijk, of de foto omkeer, zie ik het 
bijzondere wel. Laatst fotografeerde ik verroeste 
blauwe containers. Mijn moeder was erbij; zij 
lachte me een beetje uit. Maar toen ze een foto 
van zo’n roestplek zag, moest ze wel toegeven 
dat het iets moois was. Het leek wel een zee-
anemoon.’ 
Stop:watch leidde tot mooie opdrachten. Een 
Frans reclamebureau vroeg haar mee te werken 
aan een campagne voor Samsung. En met de 
internationale uitgeverij BIS Publishers ont-

wikkelde ze een ‘Stop:watch Memorygame’. 
Met prominent op het deksel de foto van een 
paaltje bij café Jägermeister in Garmerwolde, 
maar nu mét een gezicht. (Meer voorbeelden 
van Stop:watch ziet u op Tineke’s website.)

Worn Wood
Tineke beschildert ook oud hout. Ze maakt daar-
bij gebruik van raar gevormde takken, in het 
hout aanwezige vlekken, roestplekken, oude 
spijkers. ‘Worn Wood’ heet dit project. Die fasci-
natie voor oud hout heeft ze al heel lang. ‘Als 
kind sliep ik in een bedstee en zag ik in de 
 nerven van het hout allerlei vormen en dingen. 
Eigenlijk zou ik nog wel meer tijd willen besteden 
aan het werken met hout, en meer technieken, 
zoals etsen, willen uitproberen.’
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Toeval brengt schatten
Trashures, Tineke’s nieuwste project, ontstond 
eigenlijk bij toeval. ‘Op een dag kreeg ik per 
ongeluk een e-mail van vormgever Anja Brunt. 
Die e-mail was eigenlijk bedoeld voor een 
andere Tineke. Er volgde een mailwisseling en 
het bleek dat we iets gemeen hebben. Als we 
ergens lopen, op straat, in het bos, op het strand; 
waar dan ook, kijken we naar de grond. Stukjes 
schuim of kurk, stenen, veertjes, flesdoppen; we 
rapen het op, we steken het in onze zak. Dingen 

Lazy Sunday (foto Stop:watch)

zonder waarde; trash dus. Maar voor ons zijn 
het schatten, treasures, die we hergebruiken in 
ons werk. We wilden daar iets mee: een boek 
maken over kunstenaars die met ‘waardeloos’ 
materiaal werken. En die dat doen vanuit milieu-
bewustzijn. Maar voorop moest staan dat het 
kunst is, kunst met kwaliteit, niet uit de knutsel-
hoek. En we wilden kunst laten zien van ver-
schillende materialen, dus niet tien keer iets van 
oud hout of zo. We zijn met het idee naar de 
uitgever gestapt en die zag er wel iets in. Ik ben 
op zoek gegaan naar kunstenaars van over de 
hele wereld. Sommigen van hen kenden we, 
anderen vond ik via internet. Dat vond ik een 
heel leuk onderdeel van het project, dat contact 
met al die verschillende kunstenaars.’

Kijk-lees-doe-boek
‘Het werd een langdurig project, want we heb-
ben het allebei naast ons normale werk gedaan, 
Anja Brunt de vormgeving, ik de teksten. Maar 
afgelopen zomer was het zo ver. Trashures lag 
in de winkels.’ 
‘Trashures, the beauty of useless stuff’ is een 
prachtig uitgevoerd kijk-lees-doe-boek geworden. 
In het boek wordt het werk van vijftien ‘afval-
kunstenaars’ uit verschillende landen getoond 
met daarbij een interview. En bij elk kunst project 
hebben de auteurs een DIY-pagina (Do it 

Yourself) gemaakt met een voorbeeld om zelf 
aan de slag te gaan. 
Ook Anja en Tineke hebben hun pagina’s in het 
boek. ‘We hebben aan onszelf wel minder ruimte 
gegeven dan aan de andere kunstenaars’, lacht 
Tineke. Zelf laat ze in het boek voorbeelden zien 
uit het Worn Wood project, namelijk de Rebird-
serie: hoe je van een willekeurige tak een vogel 
maakt. En op de DIY-pagina zie je hoe je dat zelf 
kunt doen. Met de waarschuwing: ‘Als je dit één 
keer hebt gedaan, zie je overal vogels.’

Boodschap?
‘Mijn werk heeft niet echt een boodschap. Of het 
moet zijn: Wat op het eerste gezicht niets lijkt, 
blijkt toch mooi te zijn. Als je een vogelpoepje 
inlijst, kijk je er heel anders naar. Neem de tijd, 
kijk goed naar de dingen om je heen en je zult 
verrast worden.’

Trashures, the beauty of useless stuff is Engels-
talig - de uitgever BIS Publishers is internatio-
naal - maar de beelden spreken voor zich. Een 
Spaanstalige editie staat op stapel (para los que 
hablan español - red.). Het boek is verkrijgbaar 
onder meer in museumwinkels en via internet. 
Meer informatie op www.tinekemeirink.nl. 

Anne Benneker 

De afgelopen tijd ging het op sportief vlak 
erg lekker voor schaatsster Esmé Stollenga. 
Na een aantal jaren door rugproblemen uit 
de running te zijn geweest schaatste de 
21-jarige Garmerwoldse de afgelopen weken 
sneller dan ooit. Oude persoonlijke records 
op de 500 en 1000 meter gingen aan flarden 
en ze scherpte haar tijden haast wekelijks 
aan. Ook in wedstrijden kwam dit naar  voren. 
In december won ze bijvoorbeeld de Utrecht 
City Bokaal en dit jaar schaatste ze voor het 
eerst op de NK afstanden en werd daarbij 
zelfs tiende op de 1000 meter. Eveneens 
 debuteerde ze op de NK sprint. 

Succes en tegenslag voor schaatstalent Esmé Stollenga
Als junior zat Esmé bij de schaatsacademie van 
iSkate maar moest ze stoppen vanwege rugpro-
blemen. Het bleek dat twee van haar rugwervels 
scheef op elkaar stonden, waardoor ze twee 
operaties moest ondergaan waarbij de wervels 
werden vastgezet met titanium schroeven. Na 
haar revalidatie haalde ze drie jaar geleden de 
schaatsen weer uit het spreekwoordelijke vet. 
Na jaren van fysiek ongemak kan ze zich met de 
prestaties in dit seizoen (weer) rekenen tot de 
beste Nederlandse sprintsters van dit moment, 
en dat zelfs nog zonder volledige topsport-
training, hetgeen nóg meer ontwikkeling belooft.
Helaas kreeg ze begin februari slecht nieuws. 
Op het afgelopen NK sprint van 20 - 22 januari 
voelde ze zich lichamelijk al niet optimaal  zonder 

een duidelijk aan te wijzen oorzaak - desalniet-
temin behaalde ze toch een 12e plaats. Een dikke 
week later tijdens een start bij een training schoot 
het haar in de rug. Controle bij de arts wees uit 
dat twee schroeven in haar rugwervels waren 
afgebroken, vermoedelijk door een val tijdens het 
NK afstanden in december. Ondanks de rugpijn 
kan ze verder gewoon functioneren, maar qua 
schaatsen kan Esmé helaas lange tijd niet meer 
in actie komen. Uiteraard een enorme domper, 
zeker gegeven de stijgende lijn van de afgelopen 
tijd. Begin maart gaat ze weer onder het mes en 
uitgegaan wordt van een revalidatieperiode van 
ongeveer een jaar. Meer nieuws volgt in een vol-
gende editie van de G&T Express in een uitge-
breider interview met Esmé.

Harjo de Poel

•  fietsers op de Stadsweg nu voorrang hebben op 
verkeer van de Lageweg?

•  het overzicht voor automobilisten bij die kruising te 
wensen overlaat?

•  velen daar bang zijn voor ongelukken, zeker ook 
vanwege de snelfietsers met een e-bike?

Wist-u-dat… •  er behalve Esmé Stollenga nog een schaatstopper in 
Garmerwolde woont?

•  dit Lennart Velema is? 
•  dat Lennart op de NK sprint eveneens hoog 

geëindigd is?



3

Fototentoonstelling ‘Thesinge in beeld’
De fototentoonstelling ‘Thesinge in beeld’ 
op 21 en 22 januari trok veel publiek. Ruim 
360 belangstellenden trokken, sommigen 
met de fotoprijsvraag in de hand, langs 
dorpshuis Trefpunt, De Oude School en de 
Kloosterkerk. Ook voor de opening op vrij-
dagavond 20 januari in het dorpshuis was 
veel belangstelling. De initiatiefnemers van 
de fotogroep zijn Simone Bouwstra en Ton 
Ensing.

De opening
Burgemeester André van de Nadort en Teun Ton 
openden de tentoonstelling. Beiden hadden drie 
foto’s uitgekozen en lichtten die keuzes toe. Een 
van de foto’s die André had uitgekozen, was van 
een kruiwagen met zakken appels die te koop 
werden aangeboden. Een mooi en herkenbaar 
beeld want in de zomer en herfst staan er in 
 Thesinge meerdere kleine stalletjes, krui wagens 
of manden langs de kant van de weg met bij-
voorbeeld courgettes, stoofperen en goud-
renetten. Een van de keuzes van Teun was een 
foto van leilindes langs De Haven. Zijn oog viel 
ook wel op de mooie bomen, maar, als ex-weer-
man, vooral op de bijzondere wolkenpatronen. 
Leuk was dat door deze opening duidelijk werd 
dat iedereen weer andere dingen in een foto 
ziet. 
Simone en Ton lichtten namens de deelnemers 
van de fotogroep toe hoe zij het afgelopen jaar 
te werk waren gegaan. Ze bedankten de Vereni-
ging Dorpsbelangen, Loket Leefbaarheid voor 
de subsidie en ook anderen voor de medewer-
king en het beschikbaar stellen van de locaties. 

Hoe de fotogroep begon
Simone en Ton zelf zijn ervaren fotografen. In 
2015 deden zij mee met een fotoworkshop in de 
kubus (u weet vast nog wel het project rond 
Hendrik Werkman). Harry Cock begeleidde de 
workshop en de deelnemers kregen de opdracht 
om in Thesinge te fotograferen. Deze workshop 
had subsidie gekregen om de participatie en 
leefbaarheid in Thesinge te vergroten, maar was 
eenmalig. Ton en Simone vonden dat, als je het 
echt over participatie en leefbaarheid hebt, je 
een activiteit als deze voort zou moeten zetten. 
Dus pakten ze de draad op en plaatsten eind 
2015 een oproep in deze krant. In 2016 ging de 

Teun Ton en burgemeester André van de Nadort openden de fototentoonstelling 
(foto Joost van den Berg)

fotogroep van start, met tien deelnemers waar-
onder Simone en Ton zelf.
De groep kwam afgelopen jaar om de twee 
maanden bij elkaar en Simone en Ton bedach-
ten een opzet en gaven tips en adviezen. Dure 
apparatuur was niet nodig, maar zij vroegen wel 
van de deelnemers om regelmatig, in ieder 
geval een keer per week, een foto te maken. 
Iedereen koos een eigen jaarthema. Volgens 
Simone en Ton dwingt zo’n jaarthema je tot 
beter kijken. Simone neemt bijvoorbeeld zelf al 
ruim vier jaar bijna elke dag foto’s in het Klunder 
als zij hond Sam uitlaat. En elke dag ziet zij weer 
iets anders dat opvalt. Ook een aantal deelne-
mers van de fotogroep vertelden dat zij anders 
en beter waren gaan kijken. De groep koos ook 
een maandthema, bijvoorbeeld: kaal, patronen, 
oogst, het ABC van Thesinge, fris, rood, contact. 

Een originele expositie met een vervolg
Die maandthema’s en jaarthema’s gaven een 
heel uiteenlopend beeld van Thesinge, daarom 
was de tentoonstelling ook zo origineel. Ton 
Ensing had als thema: Streetview - het uitzicht 
vanuit het huis van Thesingers op de straat. 
Simone Bouwstra: Rondje Klunder. Daphne 
Wiegertjes: Baasjes met hun honden. Evelien 

de Rijke: Huizen. Janna Hofstede: Brievenbus-
sen, Taisners. Marc ten Cate: Bomen. Andries 
van der Meulen: Rollagen - details in het metsel-
werk. Elisabeth Tolenaar: De fiets en de fietser. 
Koos van de Belt: Milieu en commerciële activi-
teiten. Aly Pepping: Te koop op Marktplaats. 
Ook de locaties en de verschillende manier 
waarop de foto’s getoond werden, maakten de 
tentoonstelling afwisselend en grappig. Belang-
stellenden reageerden verrast: ‘Mijn ogen zijn 
geopend, ik kom hier elke dag langs en heb dit 
nog nooit gezien.’ Sommige foto’s leidden tot 
veel gespreksstof en hierdoor vele, ook onver-
wachte ontmoetingen. 
Met deze expositie stopt het initiatief niet. De 
fotogroep wordt uitgebreid, want er hebben zich 
meer enthousiastelingen aangemeld. Zie kader. 
Dus wordt vervolgd!

Irene Plaatsman

P.S. Maar liefst 20 van de 59 mensen hadden de 
prijsvraag goed. De winnaars zijn Marinus Ver-
mue, Bert Mollema en Manon van Zanten. Zij 
mogen een foto uitzoeken. 

Fotoproject ‘Thesinge in Beeld’ zoekt nieuwe fotografen
Het fotoproject ‘Thesinge in Beeld’ krijgt een 
vervolg. Na de succesvolle fototentoonstel-
ling heeft de fotogroep besloten met het pro-
ject door te gaan. Maar niet iedereen gaat 
door. We zijn daarom op zoek naar gemoti-
veerde fotografen die het leuk vinden om The-
singe in Beeld te brengen.

Voorwaarden:
-  Je bent enthousiast en wilt deze uitdaging seri-

eus aangaan voor een jaar.
-  Je maakt één keer per week een foto voor je 

thema en je kunt deze digitaal uploaden naar 
een server.

-  Je doet maandelijks mee aan het gezamenlijke 
foto-thema.

-  Je bent aanwezig bij de werkbesprekingen 
(zes keer per jaar).

Eén keer in de twee maanden komen we 
samen om het gemaakte werk te bespreken; 
leerzaam en inspirerend. Een selectie van de 
foto’s wordt volgend jaar geëxposeerd en/of 
gebundeld in een boek. De eerste bijeen-
komst is op dinsdag 7 maart om 20.00 uur. 
Lijkt het je leuk om mee te doen, laat het ons 
weten! Geef je uiterlijk 5 maart op bij 
ton.ensing@gmail.com of 
sbouwstra@hotmail.com.

Ton Ensing en Simone Bouwstra
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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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Op zondag 22 januari was het Nieuwjaars-
concert van de Alpenjagers in het Trefcentrum te 
Bedum. Ook uit de partnergemeente Hesel 
waren ze weer met twee bussen aanwezig. De 
Alpenjagers hadden een aantal mooie polka’s 
en marsen uitgezocht en deze werden met veel 
overgave gespeeld. Ook trad het Eelder Bloe-
menkoor op en ook dit gaf een mooie muzikale 
show weg.
Er werden deze middag ook twee Alpenjagers 
gehuldigd. Fokko Ophuis (trompet, flügelhorn) 
kreeg het verzilverde insigne voor 40 jaar 
muziekmaken opgespeld. En hij was niet de 
enige die door Barteld Luning van MGD/KNMO 
(Muziekbond Groningen en Drenthe, aange-
sloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek 
 Organisatie) werd gefeliciteerd. Ben van Doorn 
(bariton) was 65 jaar muzikant en kreeg een ver-
guld insigne met twee robijnen. Ook werd hij 
gefeliciteerd door de burgemeester van Hesel, 
de heer Uwe Themann, want hij verzorgde ook 
heel veel jaren de correspondentie tussen 
 Harmonie, Alpenjagers en Hesel. En omdat hij 
stopt als muzikant bij de Alpenjagers kreeg hij 
als dank voor de prettige samenwerking een 
boek over Hesel en het gemeentewapen in glas 
in lood. De burgemeester haalde in zijn toe-
spraak naar voren dat dit nog het enige deel is 
dat overgebleven is tussen de gemeente Ten 

Nieuwjaarsconcert Alpenjagers

een vakantie in Hesel zou gaan houden. Het 
was een mooie middag. Tot volgend jaar.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Huldiging van Ben van Doorn (links) en Fokko Ophuis (rechts) met in het midden Uwe Themann 
(burgemeester van Hesel) (foto Sieb-Klaas Iwema)

Boer en Hesel en wat hem betreft nog lang mag 
voortgaan. Verder hoopte hij dat de heer Van 
Doorn na alle tegenbezoek nog eens als toerist 

Hoera een fiets!

Cato en Joeki: de blije winnaars van de fiets (foto Joost van den Berg)

De rijksoverheid wil stimuleren dat fietsers 
niet met hun mobieltje bezig zijn tijdens het 
fietsen. Daarom is er een fietsapp ontwik-
keld: ‘Fietsmodus’. Als je de app aanzet op 
het moment dat je gaat fietsen, kun je niet op 
je mobieltje. Bij elke fietsrit verdien je dan 
punten en na een periode kun je een prijs 
winnen. Cato Krol en Joeki Bijkerk uit
Thesinge wonnen zo een prachtige fiets.

Een prijs via Fietsmodus
Op het werk van de moeder van Cato, Jolanda, 
was, om te stimuleren dat werknemers op de 
fiets niet met hun mobieltjes bezig waren, een 
soortgelijke fietsapp ontwikkeld. Jolanda won 
een appeltaart. Joeki en Cato hadden ook wel 
zin om iets te winnen. Een soort beloning voor 
al dat fietsen door weer en wind. Een bus nemen 
is toch wat onhandiger vanuit Thesinge. Daarom 
besloten zij op hun eigen mobieltjes de app 
Fietsmodus te downloaden aan het begin van 
het nieuwe schooljaar in augustus 2016. Bij hun 
dagelijkse fietstochten heen en weer naar 
school registreerde de fietsapp of ze op hun 
mobieltje zaten of niet. Elke dag verdienden ze 
punten. Ze wisten dat ze rond december genoeg 
punten zouden hebben om een prijs te kunnen 
winnen. 
Maar ja, hoeveel kans zouden ze hebben? Cato 
en Joeki spraken af dat als een van beide een 
prijs zou winnen, zij die zouden delen. En ja 
hoor. In december kreeg Cato een mailtje dat zij 

uit een catalogus een nieuwe fiets mocht uitzoe-
ken. Joeki en Cato kozen samen voor een hippe 
Veloretti. In een grote doos werd hij met de post 
aan de Schutterlaan bezorgd. 

Fiets te koop!
Wat moeten twee vriendinnen met één fiets? Zij 
zouden de prijs delen maar om een fiets samen 
te gebruiken dat is toch onhandig. Daarom heb-
ben Cato en Joeki het besluit genomen om de 
fiets te verkopen. 

Hebt u dus belangstelling voor een spiksplinter-
nieuwe tomaatrode Veloretti? Cato en Joeki 
bieden de fiets aan voor € 300. Er zit een tas bij 
met allerlei bijbehorende accessoires. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
Joeki of Cato: joeki.bijkerk@xs4all.nl of 
catokrol@hotmail.com.
En zit je op de fiets? Niet bellen, mailen, sms’en 
of appen, maar download de app en wie weet?

Irene Plaatsman
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In memoriam Dick Groenhagen
Derk Petrus Groenhagen, roepnaam Dick, 
werd op 12 september 1948 in Woldendorp 
geboren, als zoon van een aannemer. Je zou 
het niet zeggen, maar als kind was het maar 
een iel ventje. In zijn geboortedorp vond hij 
zijn grote liefde: Joke Smit, een dochter van 
de slager. Al gauw hielp hij zaterdags mee 
met het rondbrengen van de bestellingen. 
En de droge worst liet hij zich goed smaken. 
Pa Smit besloot dat schoolmeestertje eens 
uit te proberen en liet hem meehelpen bij 
het slachten, maar Dick gaf geen krimp. Het 
 gelukkige paar trouwde in december 1970.

Onderwijzer
Na zijn diensttijd begon Dick zijn loopbaan als 
onderwijzer in Appingedam. In 1979 maakte hij 
promotie en werd benoemd tot hoofdonder-
wijzer van de school in Garmerwolde. Zodra de 
meesterswoning gereed was, trok hij er met 
vrouw en kinderen in. Dick bleek een vrolijke 
Frans met hart voor de leerlingen. En ná school-
tijd was hij nog dikwijls op school te vinden. Ook 
de ouders waren welkom; hij maakte dankbaar 
gebruik van hun hulp aan de kinderen bij het 
lezen, de schoolkrant, in het documentatie-
centrum, enzovoort. 

Verenigingen
Ook de verenigingen klopten bij hem aan; omdat 
Dick geen nee kon zeggen en dacht dat het bij 
zijn functie hoorde, werd hij (bestuurs)lid van 
menige club. In 1981 trad hij toe tot de rederij-
kerskamer Wester en heeft met veel plezier vele 
rollen gespeeld; hij genoot vooral van het spelen 
voor kinderen. Hij was ook betrokken bij de 
komst van het openluchttheater; eerst bij  Jansen 
en later - op voorspraak van Dick - naast de 
school. En Dick was dan de gastheer. Ook was 
hij jaren voorzitter; de vergaderingen bij Dick en 
Joke thuis werden steevast besloten met een 
borreltje en droge worst. Dick vertelde dan 
menige mop waarom hij zelf het hardst lachte, 
vaak al vóór de clou. 

Hij speelde ook graag op zijn gitaar of op de 
mondharmonica. Of zong samen met zijn vrouw 
Joke. Het is dan ook geen wonder dat ze aan de 
wieg stonden van het Gemengd Mannenkoor 
Garmerwolde. Dick werd penningmeester.

Familieman
Als echte familieman ging hij trouw iedere zon-
dagmiddag met zijn gezin op bezoek bij zijn 
ouders en schoonouders in Woldendorp. En 
natuurlijk was hij later ook apetrots op zijn vier 
kleinkinderen. In zijn hart bleef hij een kwa-
jongen, een kind met de kinderen. Vol grappen 
en grollen, luidruchtig aanwezig. Optimistisch 
van aard, geen klager. Moeilijkheden probeerde 
hij met een kwinkslag op te lossen.
De omgang met kinderen, het lesgeven, was 
zijn lust en zijn leven. Maar al die rompslomp 
eromheen en de alsmaar groeiende regeldruk 
kon hij minder waarderen. Na het akkefietje op 
school wilde Joke verhuizen. Dick niet: ‘Dat 
betekent dat ik schuld beken en ik heb niets mis-
daan.’ Maar hij had het er wel moeilijk mee: zijn 
kindje, zijn school, was hem ontnomen...

In memoriam
Zo’n vier jaar geleden begon hij te kwakkelen 
met zijn gezondheid. Met meerdere ziekenhuis-
opnames en 3,5 maand revalidatie in Innersdijk 
te Ten Boer tot gevolg. Maar ook hier bleek zijn 
optimistische aard en probeerde hij zijn mede-
patiënten op te monteren. Gelukkig was hij 
alweer lange tijd thuis bij zijn Joke; de laatste 
weken ging zijn gezondheid echter hard achter-
uit. Op zaterdagmorgen 24 december kreeg hij 
een hartstilstand en overleed drie dagen later in 
het ziekenhuis. 
Een bij velen geliefd persoon is heengegaan. 
Een bijzondere man, bevlogen leraar en echt 
dorpsmens met het hart op de juiste plaats. Wij 
wensen Joke, de kinderen en kleinkinderen heel 
veel sterkte bij het verwerken van dit enorme 
verlies.

Hillie Ramaker-Tepper

Torenklok staat 
even stil
Waarschijnlijk hebt u het al gemerkt. De toren-
klok van Garmerwolde liep te snel (en de tijd 
gáát al zo snel) en onregelmatig. De klok luidde 
dus ook niet op het juiste moment. De speciale 
klokkenmentor van de Stichting Oude Groninger 
Kerken heeft de diagnose gesteld: het kroonwiel 
is versleten. Onderzocht wordt nog of het her-
steld of vernieuwd moet worden. Daarom heeft 
Vellema Torenuurwerken uit het Friese Hallum 
nu een aantal onderdelen meegenomen. Deze 
firma levert al meer dan negentig jaar ambach-
telijk vakmanschap op het gebied van reparatie, 
restauratie en onderhoud aan (monumentale) 
torenuurwerken, (luid)klokken, wijzerplaten en 
bijbehorende onderdelen. Deze kennis is over-
gegaan van vader op zoon. De klok is nu dus 
even stilgezet maar hopelijk zijn we snel weer bij 
de tijd. 

Anne Benneker 

Op 11 maart aanstaande wordt er, gelijktijdig 
met de vrijwilligersactie NLdoet, weer een klus-
dag georganiseerd in Garmerwolde: dé dag om 
je handen uit de mouwen te steken en je in te 
zetten voor het dorp. Tijdens die dag wordt er 
geklust, gesnoeid en schoongemaakt in en rond 
het dorpshuis, in en rond de kerk en de begraaf-
plaats en bij de Garmerhof. De dag begint om 
9.00 uur met koffie in dorpshuis De Leeuw en zal 
aan het begin van de middag, afhankelijk van 
wat er te doen is, afgelopen zijn. Alle hulp is wel-
kom: hoe meer mensen meedoen, hoe gezelli-
ger het is en hoe eerder de klussen gedaan zijn. 

Simone Tjakkes

NLdoet: klusdag 
Garmerwolde

Op donderdag 9 februari was er weer een bijeenkomst van de Garmerstee 
in dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde. Zo’n 25 mensen keken geïnte-
resseerd naar de dia-documentaire over het leven van Hennie van der 
Molen, 50 jaar boer in Noorddijk. De beelden ontlokten meerdere malen 
een instemmend gemompel, zoals: ‘Joa, zo was dat’, ‘Zo deden wie t ook’, 
’t Gait nou wel hail aans.’
Na afloop bleven de mensen nog even gezellig napraten. Een paar dia’s 
werd nog eens aandachtig bestudeerd. Wie staan er allemaal op? Kijk, dat 
meisje is Hetta Heeres. En die jongeman… is dat geen Dolfijn? En die 
daar zou wel eens een Van Huis kunnen zijn.
Het heeft de Van der Molens heel wat tijd en inspanning gekost om de film 
te maken, maar het is een prachtig familiedocument geworden. En het 
krijgt - ook historisch gezien - steeds meer waarde.
De volgende bijeenkomst van de Garmerstee is op donderdag 9 maart. 
Als het lukt, houden we ons dan bezig met het thema veiligheid.

Hillie Ramaker-Tepper

50 Jaar boer

Een mooie dia-documentaire over boer Hennie van der Molen 
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Aan de Dorpsweg 15 in Garmerwolde woont 
Jantje Brouwers met haar teckels Charles 
en Morris. Ook haar man, Piet Hofstee, heeft 
nog altijd een sterke aanwezigheid, ondanks 
zijn overlijden in 2013. Verdriet heeft Jantje 
hier nog altijd over, het is een deel van haar. 
Het leven en de dood van haar man heeft 
Jantje echter ook de inspiratie en kracht 
 gegeven om haar leven een andere wending 
te geven en een eigen bedrijf te beginnen. 
Als coach helpt zij mensen om verdriet, 
groot of klein, een plaats te geven.

Het huis
In haar mooie verbouwde woning praat ik met 
Jantje over haarzelf, haar huis, haar bedrijf  
en haar man, alle vier onlosmakelijk met elkaar 
 verbonden. Toen Jantje en Piet het huis in 
Garmer wolde kochten was het de bedoeling dat 
ze daar samen een bestaan gingen opbouwen. 
Het moest echt een plek van hen beide worden. 
Het huis behoefde echter een aanzienlijke ver-
bouwing om er van te maken wat ze in gedach-
ten hadden. Piet nam daarin het voortouw. Hij 
bezichtigde de woning en regelde de koop. 
 Jantje kreeg het huis pas van binnen te zien 
toen het huis volledig was gestript. Met dit lege 
canvas kreeg de creativiteit van Piet vrij baan. 
Ze bouwden eerst een appartement in de grote 
schuur bij de woning en vanuit daar namen ze 
de tijd om de woning naar hun smaak te ver-
bouwen.

De ziekte
Gedurende de verbouwing werd Piet echter 
ziek; hij had longkanker. In augustus van 2009 
onderging Piet daarom een zware operatie, 
waarbij een deel van zijn long werd verwijderd. 
Hoewel de kanker kwaadaardig was, bleek het 
een langzaam ontwikkelende kanker, zodat Piet 
geen chemokuren hoefde te hebben. Het bou-
wen en bezig zijn zat Piet in het bloed en al in 
november ging hij verder met de verbouwing 
van de woning. Enkele jaren ging het goed met 
Piet, tot in 2012 de ziekte weer terug kwam. 
 Jantje en Piet gingen een periode van onzeker-
heid en verbijstering door, waarbij verwachtin-
gen over de levensduur van Piet steeds bij-
gesteld moesten worden. Waar er het ene 
moment hoop was dat Piet toch weer beter zou 
worden bleek uiteindelijk dat hij korter dan een 
jaar zou blijven leven. Opnieuw kon Piet, 
ondanks zijn ziekte, pijn en vermoeidheid, het 
niet laten om bezig te zijn met bouwen. Hij legde 
een vloer in de woonkamer en maakte een grote 
boekenkast in de woonkamer. Een maand later, 
in januari 2013 kwam hij te overlijden. Het huis 

De Hofstee

was nog niet af, maar Jantje kon met hulp van 
vrienden het huis afmaken, zodat zij op 29 mei 
2013, op de verjaardag van Piet, alsnog in het 
huis kon gaan wonen.

Verwerking
Jantje bleef in een diep dal achter. Een half jaar 
was ze uit de roulatie, ze wist niet hoe ze verder 
moest. Ook was ze kapot door de periode van 
ziekte van Piet, die voor beiden zeer ontrege-
lend was. Ze had altijd als geschiedenisdocente 
aan het Fivelcollege in Delfzijl gewerkt. Na de 
zomervakantie van 2013 begon ze daar weer 
langzaam met werken: ‘dat was zeker geen lief-
deloos proces’. Het Fivelcollege fuseerde echter 
met het Ommelander College tot het Eems-
deltacollege. Daar heeft Jantje zich nooit hele-
maal happy gevoeld. De sfeer was anders en ze 
kreeg er een vervelend conflict. Ondertussen 
waren er verschillende mensen binnen de school 
die suggereerden dat het wellicht iets voor Jantje 
zou zijn om als coach binnen de school te gaan 
werken. Hiervoor bleek door reorganisaties en 
bezuinigingen echter weinig ruimte. Uiteindelijk 
ging Jantje al haar normale lessen weer geven, 
maar het gevoel bleef dat het anders moest. Ze 
had steeds meer het gevoel dat ze op een 
andere manier iets met mensen wilde. Het over-
lijden van haar man gaf hieraan een extra impuls. 
Ze wilde directer  contact met mensen om ze écht 
te kunnen  helpen.

Coaching
Dit idee kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In 
de eerste periode na het overlijden van Piet ging 
Jantje op zoek naar manieren om handen en 
voeten te geven aan haar verdriet. Ze begon 
over verdriet te lezen, en te praten: ‘verdriet gaat 
je bezighouden’. Ook kwam ze in contact met 
verschillende mensen die haar hielpen met haar 
verdriet en eigen ontwikkeling. Zo ging ze in 
Frankrijk naar een confronterende cursus ‘stem-
bevrijden’ en merkte dat dit haar hielp. Ook 
volgde ze verscheidene therapiesessies ‘rouw-
verwerking’. Op school werd ze ondertussen 
zelf bijgestaan door een coach die haar hielp 
met nadenken over de toekomst. Uiteindelijk 
besloot ze, in overleg met deze coach en na veel 
afwegen, uit het onderwijs te stappen. Het 
samenspel van haar eigen ervaringen en het 
gevoel dat ze ook anderen op een directere 
manier wilde kunnen helpen, maakte dat Jantje 
besloot om zelf als coach te willen gaan werken.  
De betekenis van muziek, de piano, speelde in 
deze keus ook een belangrijke rol. Coach wor-
den bleek echter een heel proces. Op de 
‘SchoolvoorCoaching’ in Utrecht volgde ze in 
2016 een jaar lang een training tot coach. Dit 
was opnieuw een confronterende ervaring waar 
ook haar eigen verdriet een belangrijke plek 
innam: ‘we hebben als groep heel veel plezier 
gehad en er zijn net zo veel tranen gevallen’.

Jantje Brouwer in ‘De Hofstee’ met op de achtergrond een foto van haar man Piet 
(foto Andries Hof)
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De Hofstee
In januari 2017 rondde Jantje haar training af en 
toen moest het gebeuren, een eigen bedrijf! De 
naam voor het bedrijf was voor Jantje gemak-
kelijk. Het zou ‘De Hofstee’ gaan heten. Naar 
haar man en omdat dat de naam was die zij 
samen voor hun huis in Garmerwolde hadden 
bedacht. Vervolgens moeten mensen ook weten 
van haar bestaan. Grappend zegt Jantje dat ze 
haar eigen propagandacampagne begon. De 
allereerste gedachte daarbij was om een adver-
tentie te plaatsen in de Garmer & Thesinger 
Express! Daarnaast plaatste ze verschillende 
andere advertenties en liet een visitekaartje 
 ontwerpen waarop haar huis een prominente 
plek kreeg. Gedurende de training had Jantje al 
twee coachees (cliënten) begeleid. Beiden 
gaven aan door dit traject anders, positiever, 

Op zaterdag 25 maart kunt u uw historische 
hart ophalen door de Foto- en Praatmiddag 
van de Historische Commissie Garmerwolde 
te bezoeken. Ieder die belangstelling heeft 
voor Garmerwolde en haar geschiedenis 
is dan van harte welkom in dorpshuis De 
Leeuw van 14.00 – 17.00 uur.

Van wijlen Jan Noordhof is een serie dia’s 
beschikbaar uit de jaren ‘70 en ‘80. Wij horen 
graag van u de verhalen en anekdotes die u zich 
herinnert bij de personen op deze dia’s. Herman 
Huiskes heeft dia’s van optochten met praal-
wagens die destijds elke vijf jaar werden 
gemaakt om het bevrijdingsfeest op 5 mei te 
vieren. En van recentere datum: we hebben een 
aantal dia’s van Rondje Nostalgie 2016, gemaakt 
door Sieb-Klaas Iwema.

Foto- en Praatmiddag 
Garmerwolde

tegen hun leven aan te kijken en droegen al 
enkele volgende coachees aan. ‘Ik heb nog niet 
dagelijks een gesprek, maar ik ben verheugd dat 
ik überhaupt de eerste maand al coachees had.’

Alle soorten
Bij Jantje kun je terecht met al je verdriet. Dat 
betekent niet alleen coaching in het geval van 
rouw, maar allerlei soorten verdriet, groot en 
klein. ‘Verlies overkomt je. Het verandert je, hoe 
dan ook. Alleen jij kunt die verandering je eigen 
lading geven.’ Als coach kan Jantje helpen om 
dit te verwerken. Zij gebruikt daarvoor allerlei 
technieken. De kern is het gesprek en het is aan 
de coachee om te bepalen hoe vaak deze wil 
komen. Tijdens de sessies is het echter ook 
mogelijk om te werken met schilderen, muziek 
of opstellingen. De training aan de school voor 

coaching heeft Jantje hierin breed opgeleid.
Voor Jantje zelf gaat het er om dat ze daad-
werkelijk iets voor iemand kan betekenen. Als ze 
iets kan betekenen voor iemand, zelfs als ze 
daar niets mee zou verdienen, dan is dat het-
geen dat de voldoening geeft.

Positieve wending
In het gesprek laat Jantje zien dat haar man voor 
haar alles heeft betekend en dat zij hem nooit 
zal vergeten. Ze heeft haar verdriet om het ver-
lies een plaats kunnen geven en er zelfs een 
positieve wending aan kunnen geven door een 
eigen bedrijf te beginnen en anderen te helpen. 
Dat ze dit vanuit het huis kan doen dat met liefde 
door haar man is verbouwd geeft haar de rust 
om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.

Freek Mandema

Na de koffie en thee staat ‘Groninger kunst en 
kitsch’ op het programma. Neem hiervoor enkele 
oude voorwerpen mee. Voorwerpen waarvan u 
iets meer over de herkomst wilt weten. En waar 
ongetwijfeld altijd een mooi verhaal aan vast zit. 
Bijvoorbeeld: van wie heeft u het gekregen, is 
het misschien een erfstuk uit de familie? Erik 
Boerma van ‘Boerma Antiek’ in Uithuizen 
bespreekt het graag met u.

Aan het eind van de middag is er natuurlijk ook 
weer tijd ingeruimd om in kleine groepjes nog 
even gezellig na te kletsen. U kunt altijd oude 
foto’s over Garmerwolde meenemen. Ter plekke 
maken we er een digitale kopie van, als u dat 
tenminste goed vindt.
Graag vooraf even melden als u van plan bent 
te komen. De zaalruimte is namelijk beperkt. 
Aanmelden kan via een mailtje naar 
hvliem@hotmail.com. 

Henk Vliem
Dorpsweg 54 (rechts) en de oude pastorie (links) te Garmerwolde, omstreeks 1970 
(fotograaf Jan Noordhof)

Garmerwolde, gezicht op de onverharde Stadsweg met erachter Lewenborg, omstreeks 1980. 
De hoge flats zijn inmiddels gesloopt en er is een parkachtig landschap aangelegd tussen 
Garmerwolde en Stad. (fotograaf Jan Noordhof)
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Op zaterdag 21 januari vond Theo’s eetcafé 
plaats in dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde. 
Er hadden zich 29 mensen voor opgegeven, 
maar er waren helaas maar 26 aanwezig. 
Het vijfgangendiner was - net als de muziek-
keuze - gemaakt door Theo, Cathelijn en Edwin. 
Vóór elke gang werden twee liedjes gezongen, 
zoals ‘Dancing Queen’ (ABBA) en ‘Het dorp’ 
(Wim Sonneveld). De eerste gang bestond uit 
zuurkool met een gehaktbal erop. Daarna 

Eten en zingen in De Leeuw!

Het vijfgangendiner werd bereid door Theo, Edwin en Cathelijn (foto Sieb-Klaas Iwema)

Zondagmiddag 19 maart 2017 om 14.00 uur komt 
schrijver Jan  Brokken samen met pianist Marcel 
Worms voor een tweede keer naar de Klooster-
kerk van Thesinge. Al eerder maakte Jan Brokken 
in  Thesinge veel indruk met zijn programma ‘Bal-
tische Zielen’. Nu komt deze rasverteller terug 
met een programma over Youri Egorov. Centraal 
staat het boek ‘In het huis van de dichter’, een 
prachtig en indrukwekkend verhaal dat de schrij-
ver over zijn vriendschap met deze Russische 
concertpianist schreef. Jan Brokken vertelt en 

Rasverteller Jan Brokken komt terug in Thesinge
leest passages uit het boek en  Marcel Worms, de 
enige Nederlandse leerling van de Russische 
meesterpianist Youri Egorov, speelt stukken van 
Bach en Mendelssohn die hij met Egorov heeft 
ingestudeerd. Ook speelt hij werken van Debussy, 
Prokofjev, Brahms, Ravel, Skrjabin en  Schubert, 
componisten die een belangrijke rol spelen in het 
boek. In de pauze bestaat de mogelijkheid boe-
ken van de schrijver te kopen en/of te laten 
 signeren. Mis dit niet! 
Naderhand bestaat de mogelijkheid nog even na 

te praten bij Rudy  Noordenbos in (voorheen) café 
‘De Oude School’.
De entree voor deze voorstelling bedraagt  
€ 17,50. 
Stuur voor reserveringen een mail naar 
stichtingfelicitas@gmail.com 
of bel 06 14 948 438. Kijk voor meer informatie 
op www.thesinge.com/cultuur/felicitas of op 
www.janbrokken.nl.

Stichting Felicitas

volgde goedgevulde groentesoep plus brood 
met roomkaas en zalm. Dan spoom (bubbeltjes-
wijn met sorbetijs) en vervolgens ijsbergsla en 
gekookte groente met daarbij kaas en peer in 
parmaham gerold. Dit alles werd afgerond met 
monchoutaart. Al dit lekkers werd met een hoop 

lol opgegeten en na veel schouderklopjes wer-
den de lege borden weer naar de keuken 
gebracht. Het was een avond van Let’s dance 
on your tongue. Volgend jaar komt er vast weer 
een nieuwe avond.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema
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In december 2013, toen ons huis aan de 
Grasdijkweg zijn honderdste verjaardag 
vierde, zijn wij (Robert en Cheryl Hoekstra) 
uit Garmerwolde en Nederland vertrokken. 
De kinderen waren al lang weg, verspreid 
over alle hoeken van Europa. De inboedel 
van houtbewerkingsmachines, houtvoor-
raad en wat persoonlijk bezit lag in opslag 
te Assen. Alles wat wij nodig zouden heb-
ben om een nieuw leven te beginnen was 
ingepakt in onze bestelwagen. Met wat bed-
dengoed, luchtbedden, een kampeergasstel 
en de fietsen zijn wij op reis gegaan zonder 
plan.

Rhodos
De eerste winter hebben wij samen met zoonlief 
Quen en zijn familie op Rhodos doorgebracht. 
Echt heerlijk om het eiland te verkennen zonder 
toerisme. Robert wilde blijven maar ik had er 
niets te doen behalve rentenieren, waar ik me 
nog te jong voor voelde. Het noodlot heeft echter 
een belangrijke rol gespeeld toen ik in het lokale 
ziekenhuis belandde met een zeer gecompli-
ceerde blindedarmontsteking en we dus langer 
moesten blijven. Robert heeft de nachten naast 
mij op de vloer moeten slapen in een kamer die 
ik deelde met Griekse vrouwen. Ieder had een 
familielid slapend op de grond, om ons te ‘ver-
plegen’ indien nodig. Het was een bijzondere 
ervaring. Ik realiseerde mij hoe goed alles in 
Nederland geregeld was.

Van oost naar west naar noord
Toen de stroom vakantiegangers in mei Rhodos 
opnieuw bestormde, zijn wij in onze bestelbus 
gestapt en vertrokken. Onze reis liep via Italië tot 
de Alpen in Frankrijk. Daar zijn wij bij dochter 
Aurylinn op bezoek geweest. Daarna hebben wij 
een maand lang als vrijwilligers gewerkt aan het 
herstel van een oude boerderij in Duitsland.
Uiteindelijk hebben we op een heldere dag de 
Noordkaap bereikt. Een droom, die zijn wortels 

Verhuizen naar… Schotland

in het Parijs van 1979 had (toen Robert en ik 
elkaar leerden kennen), was uiteindelijk vol-
tooid. 
Wij staan samen op het noordelijkste punt van 
Europa, het is net na midzomerdag en de zon 
gaat niet onder de horizon. Het is een bijzondere 
ervaring om daar samen te zijn, zonder plannen, 
gewoon genieten van het moment.

Schotland
Weer op weg zijn wij richting Schotland afge-
reisd om nog een dochter, Haily, te bezoeken. 
Bij aankomst heeft het land, met haar rust en 
schoonheid, ons onmiddellijk gegrepen. Wij 
besloten om te blijven. Een appartement werd 
gehuurd en ik vond een baan als community 
care-worker. Robert heeft het in ‘t begin wel 
moeilijk gehad, want hij verstond de mensen 
met hun Schotse accent nauwelijks en hij miste 
zijn werkplaats.
De tweede winter heb ik veel lange dagen achter 
elkaar door gewerkt (ik genoot van mijn baan) 
en Robert is heeft onze zoon op Rhodos weer 
bezocht.
Op zoek naar een verblijf in Schotland, met als 
belangrijkst punt een werkplek om creatief te 

zijn, zijn wij uiteindelijk op deze zeer bijzondere 
plek beland: een boerderij, gebouwd omstreeks 
1830, van natuursteen, met muren van 60 cm 
dik, liggend tussen vruchtbare landbouwgrond, 
midden in Schotland. Het woonhuis lijkt op een 
kapel en er zijn twee stenen bijgebouwen. Het 
geheel is eigendom van Drummond Trust, een 
onderdeel van Drummond Estate. Het kasteel 
en de beroemde gardens zijn te vinden op www.
drummondcastlegardens.co.uk.

Een vaste stek
Hoe wij hier gekomen zijn is te danken aan een 
zinnetje dat ik aan het inschrijvingsformulier 
voor ‘werkplaats met woonruimte gezocht’ had 
toegevoegd: ‘Wij staan open voor renovatie!’.
Deze plek was al drie jaar onbewoond geweest. 
De boer die hier vanaf zijn vijftiende jaar werkte 
en woonde heeft de laatste eenzame jaren van 
zijn leven niets gedaan aan het welzijn van de 
omgeving. Vandalen hadden het huis beroofd 
van de koperen waterleidingen, er was veel ver-
nield en de tuin was wild en lag vol met rommel. 
Wij hebben het aangenomen tegen een zeer 
lage huur, onder de voorwaarde dat wij het zou-
den herstellen en verbouwen en als de beno-
digde bouwmaterialen werden vergoed door 
Drummond Trust.

Volop genieten
December 2015 hebben wij onze inboedel van-
uit Assen laten overkomen. Robert was heel blij 
zijn machines weer te zien. Nu is hij bijna klaar 
met het voltooien van een prachtige werkplek 
binnen een van de bijgebouwen. Wij besloten 
om tijdens de verbouwingsperiode in een staca-
ravan te gaan wonen, die we gratis hebben 
gekregen van een ‘holiday park’ in de omgeving.
Een plan is er nog steeds niet en haast evenmin, 
maar wij genieten weer volop van alles wat zo 
dierbaar voor ons was aan de Grasdijkweg. De 
omringende heuvels zijn een dagelijks schouw-
spel als de zonnestralen door de wolken breken 
en alles van kleur verandert. Onze omgeving is 
gevuld met de natuur zoals men dat verwacht in 
Schotland. De herten lopen vrij rond evenals de 
vele fazanten. Regelmatig belandt er een op ons 
bord, wat heerlijk smaakt samen met de zelf ver-
bouwde groenten.

Cheryl Hoekstra

De oude boerderij in Schotland, waar Cheryl en Robert hun plekje vonden (foto familie Hoekstra)

Willy Rozema ontvangt haar prijs van de kerstpuzzel 2016 uit handen van voorzitter Jan Ceulen. 
Willy was heel blij: ‘Ik heb nog nooit eerder iets gewonnen!’ (foto Joost van den Berg)



12

Groenman uit Garmerwolde in het nieuws
Dat op de gewelven van de kerk in Garmerwolde mooie schilderin-
gen staan is bekend. Wat ze voorstellen is niet overal duidelijk. Er 
duiken namelijk her en der nogal vreemde wezens op. Van vissen 
met een mensenhoofd tot groene mannen. En één van die groene 
mannen stond vorige maand groot afgedrukt in het Dagblad van het 
Noorden. Wie is hij en waarom stond hij in de krant?

Groenmannen, vismensen en griffioenen 
Op de gewelven aan de noordkant van de kerk is het verhaal van Maria 
afgebeeld. En aan de zuidkant zie je het lijdensverhaal en de verrijzenis 
van Christus. Maar wat doen griffioenen, een draak en een vismens in het 
koorgedeelte boven bij het orgel? En die groenman (of is het een groen-
vrouw) rond de sluitsteen van het gewelf van middengedeelte? 
Eerst maar eens de vraag: wat is een groenman? Groenmannen en 
- vrouwen werden al in de Oudheid afgebeeld en later ook in romaanse en 
gotische kerken. Het zijn wezens bij wie de grens tussen mens en natuur 
niet duidelijk is. Bladeren of stengels komen uit mond en neus of onderlijf 
en armen. In de Oudheid werden ze gezien als goddelijke wezens. In de 
renaissance treedt vooral de groene vrouw op de voorgrond. Onze groen-
man is trouwens niet alleen. Vlak bij hem, rond de sluitsteen van het 
gewelf, zie je er nog twee. En iets verderop nog twee mannetjes in een 
ton, en op andere plekken in de gewelven handjes die ranken en bloem-
stelen vasthouden. 

Wat zeggen de geleerden?
‘De Groene Wezens bevolken een wereld die de alledaagse werkelijkheid 
ontregelt en onze ratio uitschakelt… In de chaos, waarin alle grenzen, ook 
die tussen heidendom en christendom, wegvallen, manifesteert zich het 
heilige of het goddelijke’ (Joke en Ko Lankester, in hun boek ‘De Groene 
Man & de Groene Vrouw’). Net als de fantasiedieren in het koorgedeelte 
gaat het dus om wezentjes die buiten de rationele werkelijkheid vallen. 
De schilderingen in de kerk van Garmerwolde worden wel toegeschreven 
aan Jan van Aken, de neef van de beroemde Jeroen Bosch. En als er één 
schilder is die bekend is om de vreemde wezens in zijn werk dan is het 
wel Bosch. Te bewijzen is de verwantschap niet, maar de overeenkomst 
in beeldtaal is wel opvallend. 
Groene mannen komen in veel vormen voor in middeleeuwse kerken over 
heel Europa. Ze zijn uit steen gehakt of op muren geschilderd. In Schot-
land komen ze als ‘greenman’ voor in de kapel van Rosslyn, die bekend 
werd door de verfilming van het boek ‘The Da Vinci code’ van Dan Brown. 
In Nederland komen ze niet veel voor. 

De groenman als gids
De groenman van Garmerwolde gaat ook een rol spelen in het project 
‘Feest. Weet wat je viert!’. De Stichting Oude Groninger Kerken is partner 
in dit landelijke project van Museum Catharijneconvent en heeft daarvoor 

De Groenman (foto archief SOGK)

de kerk van Garmerwolde uitgekozen als feestlocatie. Er is inmiddels een 
ambitieus plan opgesteld. Aan de hand van de gewelfschilderingen en een 
ontdekkingsreis in de toren gaan kinderen kennismaken met belangrijke 
christelijke en islamitische feestdagen. De groenman wordt daarbij een 
soort gids die de kinderen met een knipoog ‘aan de hand neemt’. 

Wie weet het?
De SOGK wil graag weten waarom de groenmannen zijn geschilderd en 
wat ze betekenen. En ook of er nog meer kerken in Groningen zijn waar 
ze voorkomen. Daarom deed Agmar van Rijn van de stichting een oproep 
in het blad  Groninger Kerken. En zo kwam de journalist van het Dagblad 
terecht in de kerk van Garmerwolde. (Het artikel verscheen op 23 januari 
en staat nog op de Facebookpagina van de kerk). Inmiddels is er een 
melding gekomen van een eikenbladman op de preekstoel in Scheemda. 
De acht groene mannen op de beschilderde gewelven van de Romano 
Gotische kerk van Noordbroek waren al bekend. Kent u een groenman of 
groenvrouw? Graag een e-mail naar info@groningerkerken.nl. 
Meer weten over de schilderingen? Speel het Garmerwolder Gewelven-
kwartet. Het is te koop voor € 2,50. kerkvangarmwolde@gmail.com. 

Met dank aan Agmar van Rijn 
Anne Benneker, Plaatselijke commissie SOGK Garmerwolde 
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In de Garmer & Thesinger Express bent u min 
of meer regelmatig op de hoogte  gehouden 
over de stand van zaken van de verbouwing 
van dorpshuis De Leeuw te  Garmerwolde. 
Alweer vorig jaar april voor het laatst, zag ik 
tot mijn verbijstering, toen ik aan dit stukje 
kopij begon te schrijven. Wat is er, behalve 
onverwachte vertragingen, sindsdien ge-
beurd? Even voor u een overzicht van de 
stand van zaken.

Afgelopen week (week 6) heeft de gemeente de 
omgevingsvergunning verleend. Dit betreft de 
vergunning voor fase 1 van de verbouwing. We 
hebben het oorspronkelijke verbouwingsplan 
namelijk in tweeën geknipt. Dat moest ook wel, 
want afgelopen zomer kregen we van CWV/
NAM de boodschap dat de sterkteberekeningen 
van VIIA nog lang niet klaar waren. Dat kon nog 
wel een half jaar gaan duren, werd ons gezegd. 
En die berekeningen zijn nodig om te kunnen 
bepalen in hoeverre De Leeuw voldoende aard-

Verbouwing dorpshuis De Leeuw: stand van zaken
bevingsbestendig is. Uit een tussenrapportage 
bleek gelukkig wel dat er geen acuut gevaar 
dreigde. We hebben daarop besloten de ver-
bouwingsplannen voor het voorste gedeelte van 
De Leeuw (café en zij-zaal plus de zolders daar-
boven) wel uit te werken, maar de verbouwing 
van het achterste gedeelte van het gebouw 
(grote zaal en entree plus de zolders daar 
boven) even te laten rusten. 

Afgelopen half jaar heeft onze architect 
( Veldhoen en Plugge) voor deze fase 1 alle 
benodigde tekeningen gemaakt en het bestek 
opgesteld. Na goedkeuring van dit pakket door 
het Algemene Bestuur is aan een drietal aan-
nemers offerte gevraagd voor het bouwkundige 
gedeelte. Havenga Bouw heeft deze aanbeste-
dingsronde gewonnen (een paar procent goed-
koper dan de naaste concurrent). De opdracht is 
inmiddels aan Havenga verstrekt, wel onder 
voorwaarden natuurlijk. We wachten namelijk 
nog steeds op de eindrapportage van CWV/

NAM over de aardbevingsbestendigheid. Pas 
als die er is, en er geen al te gekke verrassingen 
zijn, geven we groen licht voor de verbouwing. 
Die eindrapportage zou zeker in het eerste 
kwartaal 2017 komen is ons verteld. Dus hoog-
stens nog een maandje geduld.

Ons dorpshuis draait ook al ruim twee jaar mee 
in het project ‘Elk dorp een duurzaam dak’. 
Onder voorbehoud heeft dit project ons een 
ruime subsidie toegezegd. Maar dat voorbe-
houd betreft dan weer met name de conclusies 
uit de eindrapportage van CWV/NAM over de 
aardbevingsbestendigheid van De Leeuw. 
Spannende tijden dus.

En onderwijl draait het dorpshuisgebeuren 
gewoon door. Gisteravond (11 februari) nog 
naar een hartstikke leuke bluesavond geweest. 
Lekker gedanst.

Het Bouwteam, Henk Vliem

Dorpshuis De Leeuw: menig verbouwing geleden.

Na eerdere succesvolle optredens komen de 
bekende muzikanten Linde Nijland en Bert 
Ridderbos zondagmiddag 19 maart opnieuw 
naar de middeleeuwse kerk van Garmerwol-
de. Ze brengen naast een mix van eigen lied-
jes, covers en traditionals ook nummers van 
Linde’s nieuwste cd ‘The Jukebox Project’.

Prachtige akoestiek
Linde heeft een kristalheldere stem, die uitste-
kend past bij haar deels Keltische en Americana 
repertoire. Ze zingt in het Engels, met uitstapjes 
naar andere talen, zoals het Gronings. Multi-
instrumentalist Bert begeleidt haar afwisselend 
en virtuoos, onder meer op zijn middeleeuwse 
cittern, maar ook op gitaren, banjo en accor-

Linde Nijland en Bert Ridderbos Bekend folkduo terug in kerk van Garmerwolde

deon. De kerk van Garmerwolde met zijn kleurig 
beschilderde gewelven heeft voor hun muziek 
een prachtige, natuurlijke akoestiek.

Beste folkzangeres
Na jarenlang te hebben opgetreden met het 
zangduo Ygdrassil, treedt Linde sinds 2007 op 
met Bert als vaste begeleider. Ze leerde hem 
kennen tijdens haar eerbetoon aan de Britse 
folkzangeres Sandy Denny. Dit project zorgde 
voor internationale bekendheid en leidde onder 
meer tot een optreden in de Barbican Hall in 
Londen, op uitnodiging van Joe Boyd (producer 
van Pink Floyd, Nick Drake). Samen met Bert 
maakte ze een aantal jaar terug een reis over 
land naar het Himalaya-koninkrijk Bhutan. Die 

hele reis werd gefilmd en kreeg onder andere 
aandacht in het Radio 1 Journaal en op de Indi-
ase, Turkse en Bhutanese nationale televisie. 
Naar aanleiding van haar album I Am Here wordt 
Linde door het Nederlandse muziekblad Hea-
ven ‘de beste folkzangeres van Nederland’ 
genoemd.

Het concert begint om 15.00 uur. Entree inclu-
sief een consumptie € 12,50, kinderen tot 12 jaar 
€ 5,00. Voor meer informatie en reserveren: 
050 542 0729, 06 38 128 894 of 
kerkvangarmerwolde@gmail.com. Zie ook 
www.lindenijland.nl en www.kerkgarmerwolde.nl. 

Anne Benneker
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Op de jaarvergadering van kaart-
club ‘De Eendracht’ te Thesinge 
werd de kampioen van 2016 
bekend gemaakt. Van de twaalf 
keer dat we kaarten per jaar tellen 
de acht hoogste scores. Als je dus 
iedere maand komt kaarten, heb je 
de meeste kans om de beker te 
winnen, want de laagste vier  scores 
vervallen dan.

Jan Wigboldus, en menig dorps - 
genoot uit Garmerwolde en 
Thesinge, liep mee in de fakkel-
optocht in Groningen op 7 februari. 
De petitie ‘Laat Groningen niet 
zakken’ is toen gelanceerd. 
U kunt hem nog ondertekenen, 
zie: laatgroningennietzakken. 
petities.nl. 
(foto Dionne Wigboldus)

Dit jaar was de wisselbeker voor 
Kees Steenhuis, hij behaalde 
53508 punten. Tweede werd Johan 
Mollema met 52907 punten en 
derde Sien Steenhuis met 52160 
punten. De beker voor de meeste 
marsen behaald in 2016, namelijk 
26, was voor Menno Ridder.
Na afloop van het officiële gedeelte 
werd er nog gezellig gekaart. Ieder 

ging met een mooie, lekkere vlees-
prijs naar huis. De competitie is 
hiermee weer van start gegaan.
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. We kaarten iedere laatste 
zaterdagavond van de maand in 
café Molenzicht te Thesinge. We 
beginnen om 20.00 uur. Mocht je 
belangstelling hebben, neem dan 
even contact op met mij, Roelie 
 Dijkema, telefoon 050 302 1305.

Roelie Dijkema

Kaartclub ‘De Eendracht’

Op zaterdag 11 februari werd in 
dorpshuis De Leeuw te Garmer-
wolde Dorpshuis Sessie #9 gehou-
den. De band ‘Blues Blender’ 
moest door ziekte verstek laten 
gaan, maar ze hebben zeker een 
goede vervanger gevonden in de 
band ‘Catfever’. Deze bracht goede 
blues ten gehore en de dansvloer 
stond in een mum van tijd vol swin-
gende dames. Bracht het bij hen 
meer los dan bij de heren?
Silke, een jonge telg van de Pop-
school, trad solo op met gitaar en 
keyboard met pianogeluid. Dit was 
ook van een goede kwaliteit. Toen 
de ‘Timedrifters’ (blues/soul) aan de 
beurt kwamen, was het al een klein 
feestje. Ze voelden het publiek goed 
aan en kregen met hun muziek de 
vloer ook vol dansende mensen. Als 
dank voor dit alles gaven ze nog 
een paar toe giften. De avond/nacht 
werd afgesloten door dj Stefano.
Allen konden rekenen op applaus 
van het aanwezige publiek. De vol-
gende sessie is op woensdag 26 
april (koningsavond). Dit gebeurt in 
samenwerking met het Oranje-
comité.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Sessie #9

De vloer vol dansende mensen tijdens de Dorpshuis Sessie (foto Sieb-Klaas Iwema)

De NNOLowBrass en  
The Trombonauts gaven op  
12 februari een concert voor 
jong en oud in de Kloosterkerk 
Thesinge 
(foto Joost van den Berg)
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Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge:
Jan Ceulen 050 311 6551
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Fotograaf Garmerwolde
Andries Hof 06 44 066 124
Fotograaf Thesinge
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
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
bezorgen@gentexpress.nl
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Volgende krant komt uit op 31 maart.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 19 maart vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Zondag 26 februari
9.30 uur ds. A.K. Wallet
14.30 uur ds. A.K. Wallet
Zondag 5 maart
9.30 uur Leesdienst
14.30 uur Leesdienst
Zondag 12 maart
9.30 uur prof. J.W. Maris
14.30 uur prof. J.W. Maris

Woensdag 15 maart
Biddag
19.30 uur ds. H. de Graaf
Zondag 19 maart
9.30 uur ds. J. Huisman
17.00 uur kand. S. Griffioen
Zondag 26 maart
9.30 uur Leesdienst
17.00 uur ds. A. van der Wekken

zondag 5 maart
10.00 uur in Thesinge
ds. Diemer uit Bedum
zondag 12 maart 
clusterdienst
9.30 uur in Stedum
mw. Werkman uit Groningen
zondag 19 maart
Grunneger dainst
10.00 uur in Garmerwolde
ds. Struif uit Oosterwolde

zondag 26 maart
clusterdienst
10.00 uur in Kloosterkerk Ten Boer
mw. Boekeloo uit Groningen
zondag 2 april
clusterdienst
10.00 uur in Stedum
mw. Werkman uit Groningen
ds. Kok uit Nijeveen

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Maandag 27 februari
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Informatiebijeenkomst over 
de conceptplannen voor een 
industriewatervoorziening vanaf 
het RWZI-terrein in Garmerwolde. 
Informatie W. Moltmaker, tel.  
050 368 8635.
Vrijdag 3 maart
Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 
17.00 uur: Dorpsborrel.
Donderdag 9 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 14.30 
uur: Bijeenkomst Garmerstee.
Vrijdag 10 maart
-  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.

Op 12 februari was de ijsbaan in Thesinge toch nog even 
open. RTV Noord berichtte daarover dat het op dát moment 
de enige open buitenijsbaan in Groningen was. 
(foto Joost van den Berg)

-  Thesinge, café Molenzicht; 
20.00 uur: 41e jaarvergadering 
Dorpsbelangen Thesinge. 
Tijdens deze avond bespreken 
we het afgelopen jaar en maken 
we plannen voor 2017.

Zaterdag 11 maart
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Zondag 12 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 - 
17.00 uur: KOMBInnen café in 
dorpshuis De Leeuw. Verdere 
informatie op onze Facebook-
pagina KOMBInnen Garmerwolde.
Dinsdag 14 februari
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Woensdag 15 maart
Landelijk; 7.30 - 21.00 uur: Stemmen
Tweede Kamerverkiezingen.
Zaterdag 18, vrijdag 24 en 
zaterdag 25 maart
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Toneelgroep W.W.K. voert de 
klucht t Zit in de zenen op. Komt 

dat zien! Kaarten zijn te bestellen 
bij Trieneke Schuppert, tel. 050 
302 1602.
Zondag 19 maart 
-  Thesinge, Kloosterkerk; 14.00 

uur: Jan Brokken en Marcel 
Worms met ‘Een hommage aan 
Youri Egorov’. Zie artikel. 

-  Garmerwolde, kerk; 15.00 uur: 
Concert folkduo Linde Nijland 
en Bert Ridderbos. Zie artikel.

Zaterdag 25 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 14.00 - 
17.00 uur: Foto- en praatmiddag 
Historische Commissie. Toegang 
gratis. Zie artikel.
Maandag 27 maart
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Voorjaarsvergadering 
Dorps belangen. Op de agenda 
bestuurs wisseling en een 
presentatie door Energiecoöpera-
tie Ten Boer. Uitnodiging via e-mail 
en op papier volgt.

‘De Soos’
De klaverjasavond in februari heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
Kees Wierenga 5334
Detta van der Molen 4746
Jannes Ramaker 4474
Poedel: Gerard Klunder 3694

De volgende keer is op dinsdag 14 
maart, aanvang 20.00 uur, in dorps-
huis De Leeuw te Garmerwolde.

Donderdag 30 maart
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 
uur: Koffiemorgen.


