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Jagers
Beheren, beschermen, benutten

De broers Gerrit en Aart Holtman zijn jagers 
in de omgeving van Thesinge. Dat woord, 
jager, wil nog wel eens een wat negatief 
beeld oproepen bij mensen. Toch blijkt in 
een open gesprek met de twee broers dat 
hun doelen niet veel anders zijn dan die 
van andere natuurliefhebbers. Het woord 
plezierjacht is voor hen dan ook uit den boze! 
‘Een plezierjacht ligt in de haven!’

De basis van de jacht is voor hen dat het 
landschap in Nederland en zo ook de platte 
Groninger klei geen natuur-, maar een cultuur-
landschap is. Dat wil niet zeggen dat het geen 
natuurwaarde heeft. Wat zij bedoelen is dat de 
mens een verantwoordelijkheid heeft om het 
cultuurlandschap te beheren en daarmee dus ook 
de natuurwaarde te behouden.
Gerrit: ‘Als je niets doet ontstaat er een mono-
cultuur van vos, kraai en meeuw, dus dieren die 
geen natuurlijke vijanden hebben.’ Het beheren 
van de fauna, en daarmee het behouden van de 
diversiteit ervan, zien zij dan ook als een van de 
drie kerntaken van een jager. ‘We hebben het bij 
de jacht over de drie B’s: beheren, beschermen, 
benutten.’

Beheren
Met beheren wordt bedoeld dat er zowel binnen 
als tussen soorten een goede balans wordt 
gecreëerd. Voor dat evenwicht in het geheel 
moeten individuen soms wijken. Gerrit geeft als 
voorbeeld de fazant. Fazanten zijn polygame 
vogels, wat betekent dat één mannetje met 
meerdere vrouwtjes paart. Als er te veel mannetjes 
zijn, dan gaat dit een probleem vormen voor de 
vrouwtjes, die dan te weinig rust krijgen, wat een 
negatieve invloed heeft op hun overleving. Het is 
daarom belangrijk dat er op een groep van zo’n 
vijf vrouwtjesfazanten één mannetje is. Toen het 
vroeger nog goed ging met de fazant kon het 
daarom helpen om een overschot aan mannetjes 
te schieten, zodat de vrouwtjes optimaal jongen 
konden grootbrengen. Bij de jacht op fazanten 
zien Gerrit en Aart het dan ook als not done 
om vrouwtjes te schieten. Beide benadrukken 
onafhankelijk van elkaar dat noch zijzelf, noch hun 

vader, in het verleden ooit een fazantenvrouwtje 
hebben geschoten.
Gerrit en Aart zien echter ook dat het momenteel 
niet zo goed gaat met de fazantenstand. Voor hen 
een reden om voorlopig te stoppen met de jacht 
op fazanten. In ieder geval totdat de aantallen 
weer omhoog gaan en er weer te veel mannetjes 
zijn. Op de vraag of zij denken dat door het 
stoppen met jagen de stand omhoog zal gaan zijn 
zij duidelijk: nee. ‘Bij het beheren schieten we wat 
ons inziens noodzakelijk is. Als er weinig dieren 
van een soort zijn, dan hebben wij er geen enkel 
belang bij om de laatste dieren te schieten.’
De achteruitgang van fazanten en andere soorten 
wijten zij vooral aan de schaalvergroting in de 
landbouw, waardoor de variatie aan gewassen 
op een oppervlak kleiner is geworden en allerlei 
kleinschalige landschappelijke elementen, zoals 
rietsloten, wegvallen.

Aart en Gerrit Holtman met hun honden Jottem en Guus (foto Freek Mandema)

Beschermen
Het gebied rond Thesinge is geen natuurgebied. 
Boeren zijn er actief en soms vormen bepaalde 
dieren een probleem voor hun bedrijfsvoering. 
Gerrit geeft als voorbeeld de houtduif. Hout-
duiven verzamelen zich soms in groten getale 
in een korenveld. Dat ze daarbij eventueel een 
deel van het gewas eten is vervelend. Wat 
een nog groter probleem vormt is de poep 
die zij achterlaten. Houtduiven kunnen drager 
zijn van salmonella. Boeren hebben de plicht 
om te zorgen voor voedselveiligheid. Als een 
grote groep houtduiven heeft zitten poepen 
in en op een gewas, dan bestaat er kans op 
salmonellabesmetting en is een boer strafbaar 
als hij dat gewas verkoopt.
Gerrit: ‘Ik heb gehoord dat er een maximum 
gevangenisstraf van twee jaar op staat.’ Voor 
een boer kan dit in de praktijk betekenen 
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dat als een groep houtduiven op zijn gewas 
heeft gezeten, hij dat gewas kan vernietigen, 
met alle economische schade van dien. 
Een jager kan door het verminderen van de 
houtduivenpopulatie en het daarbij komende 
afschrikkende effect een bijdrage leveren aan 
het beschermen van gewassen.
Onder beschermen valt voor Gerrit en Aart ook het 
beschermen van allerlei op de grond broedende 
vogels tegen vossen. Zonder de jacht op vossen 
zijn zij er van overtuigd dat er na enkele jaren 
geen weidevogel meer over is. Voor Gerrit is 
het positieve effect van jacht op de diversiteit 
uit ervaring overduidelijk. Hij vertelt dat er in 
het verleden werd gedacht dat er geen vossen 
in de omgeving van Thesinge waren. Op een 
bepaald moment viel het echter op dat er relatief 
weinig hazen waren, terwijl zij bij een eerdere 
jacht nog heel veel hazen hadden gezien. Toen 
was de eerste gedachte nog dat er misschien 
wel gestroopt werd. Een boer overtuigde hen er 
echter van dat het door vossen kwam. Daarop 
hebben Gerrit en Aart toch een kunstbouw (een 
aangelegd vossenhol) gemaakt en troffen daar 
met enige verbazing twee vossen in aan die 
zij hebben geschoten. Gerrit: ‘Een week later 
was het effect onmiskenbaar. Het leek alsof er 
weer rust was in het hele veld. Het gedrag van 
de dieren was anders en we zagen ineens weer 
veel meer wild.’
Overigens wil dat niet zeggen dat alle vossen 
uitgeroeid moeten worden, het gaat om het 
verkrijgen van de juiste balans. Aart: ‘De laatste 
vos hoeft van mij niet dood.’

Benutten
‘Stel je voor dat je een appelboom achter in je 
tuin hebt staan. Elk jaar eet je heerlijk het fruit 
dat deze boom levert. Hazen, bijvoorbeeld, zijn 
het fruit van het veld en dat fruit is lekker.’ Dat 
betekent niet dat Gerrit en Aart altijd de laatste 
haas zullen schieten om op te eten. ‘Je moet als 
een goed rentmeester omgaan met je veld. Een 
boer wil ook wild zien op zijn land en accepteert 
het niet als je zomaar alles schiet. Tegelijkertijd is 
het wild dat je schiet het meest biologische vlees 
dat je maar kan krijgen. Dit besef lijkt langzaam 
door te dringen bij het grotere publiek.’

(Voor)oordelen over de jacht
Gerrit: ‘Het merendeel van de jagers jaagt 
netjes.’ Aart: ‘Binnen elke beroepsgroep zijn er 
rotte appels, dat is bij de jagers niet anders.’ 
Hoe er daadwerkelijk gejaagd wordt blijkt echter 
niet het beeld van de jacht bij het publiek te 
bepalen.
Gerrit: ‘Wat wij als jagers goed doen is passen 
op het veld. Wat wij niet goed hebben gedaan 
is de communicatie met de burger opzoeken.’ 

Het blijkt belangrijk om uit te leggen waarom er 
gejaagd wordt en wat de effecten er van zijn. 
Gerrit: ‘Mijn vrouw was een stadsmeisje toen ik 
haar leerde kennen. Toen zij voor het eerst mee 
ging op jacht vond ze het zielig. Nu kan zij als 
geen ander het nut en de noodzaak van de jacht 
uitleggen.’
Ook vanuit de hoek van de vogelbescherming 
komt er wel eens kritiek op de jacht. Met name 
verstoring door honden en het opjagen van wild 
in wintervoedselvelden wordt als een slechte 
zaak gezien. Hoewel Gerrit zich het gevoel voor 
kan stellen, moet hij een beetje lachen om de 
mate van verstoring die de jacht, zoals zij hier 
mee bezig zijn, in de winter oplevert. ‘In de winter 
jagen wij bijna niet, we komen één keer kijken en 
we gaan één keer jagen en in de akkerranden 
schieten we sowieso niet. Vogeltellers komen 
in het najaar ook drie maal om te tellen. Het 
verstorende effect daarvan is minimaal.’ Het 
probleem van honden begrijpen Gerrit en Aart 
echter heel goed. Zelf hebben zij honden mee 
voor het apporteren. De honden kunnen zeer 
snel bij een geschoten dier zijn en brengen het 
vervolgens naar de baas. Mocht het dier nu nog 
niet dood zijn, dan kan de jager het geschoten 
dier zo snel mogelijk uit zijn lijden verlossen. 
De honden zelf zijn getraind om het dier niet 
te doden. Zolang de honden niet apporteren, 
lopen ze aan de lijn. Gerrit wil iedereen die 
met zijn hond wandelt oproepen om dat ook te 
doen. Honden die dagelijks vrij door een veld 
rennen kunnen een groot probleem vormen 
voor hazen, vogels en reeën die zich in het veld 
verschuilen.

Ontwikkelingen
Gedurende het hele gesprek benadrukken Gerrit 
en Aart steeds met hoeveel zorgvuldigheid zij 
bezig zijn met de jacht. ‘Aan elke daadwerkelijke 
jacht gaat een of meerdere keren kijken vooraf.’ 

Ze proberen steeds alleen dat te schieten wat 
kan en zorgen dat ze voldoende informatie 
verzamelen om een onderbouwde keuze te 
kunnen maken. ‘Bij twijfel schieten we niet.’
Ook zorgen ze dat ze actie ondernemen als 
ze iets zien wat niet goed is voor het wild. Zo 
viel het hen op dat er in hun gebied een aantal 
brede vaarten waren met relatief steile kanten. 
Ze hadden gezien dat reeën niet uit deze 
vaarten konden komen en daar verdronken. 
Daarom hebben ze contact opgenomen met 
het waterschap, zodat er uiteindelijk meerdere 
fauna-uittredeplaatsen (FUP) zijn aangebracht.
Een andere ontwikkeling in de jacht is een 
administratieve. Gerrit en Aart noteerden altijd 
al exact wat zij schoten. Sinds dit jaar is het 
verplicht dat dergelijke gegevens worden 
verzameld en vastgelegd in het Fauna Registratie 
Systeem (FRS). Deze registratie biedt veel 
betere mogelijkheden voor wetenschappelijk 
onderzoek en monitoring van de jacht.

Communicatie
Al met al is het duidelijk dat Gerrit en Aart 
een binding hebben en voelen met het gebied 
waar zij zijn geboren en al meer dan 50 jaar 
komen jagen. Daarbij gaat het hen niet alleen 
om het schieten van dieren, het zijn in het veld 
en kijken naar wat er gebeurt is een minstens 
zo belangrijke factor voor ze. Over de jacht 
zal niettemin waarschijnlijk discussie blijven 
bestaan.
Belangrijk lijkt het om in het oog te houden dat 
het doel van de jager en de natuurbeschermer 
vaak hetzelfde is. ‘Daar zouden we meer mee 
moeten doen!’ Communicatie lijkt een van de 
belangrijkste dingen om met alle betrokkenen 
samen te zorgen dat de faunadiversiteit hoog 
blijft, zodat iedereen kan genieten van wild op 
het Groninger land.

Freek Mandema

In tegenstelling tot voor de jager(s) toont deze haas zich voor de fotograaf géén angsthaas
(foto Koos van de Belt)
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Nieuwe molenaar

Molenaars poldermolenstichting voortaan herkenbaar
uniform gekleed

Molen Germania in Thesinge heeft sinds vorig 
jaar mei een nieuwe molenaar.
Zijn naam is Ben Herbrink en hij komt uit Haren. 
In 2013 is hij gediplomeerd molenaar geworden 
nadat hij ook al tien jaar actief had meegelopen 
met andere molenaars. De opleiding duurt twee 
jaar waarin alle verschillende typen molens die 
nog in Nederland staan aan de orde komen. 
Ook het weer is een belangrijk onderwerp in de 
cursus.
De zaterdag is voor Ben al jarenlang zijn molen-
dag. Hij houdt samen met twee collega’s de 
molen in Zeerijp draaiend. Toen hij begreep 
dat de Thesinger molen stilstond heeft hij 
zich gemeld bij de eigenaar, Het Groninger 
Landschap.
Van mei tot februari jongstleden heeft de molen 
weer gedraaid. Toen bleek dat het technisch niet 
meer kon. De roeden van de wieken bestaan uit 
delen die met bouten aan elkaar zijn bevestigd. 
Deze bouten bleken de krachten niet aan te 
kunnen. Het wachten is nu op nieuwe roeden 
die uit één stuk gemaakt gaan worden.

De vrijwillige molenaars van Stichting De 
Groninger Poldermolens (SDGP) dragen in het 
vervolg uniforme blauwe kleding met daarop 
een logo dat wind en water symboliseert: een 
wiekenkruis met twee golven.
Tijdens het Groninger molenweekend op 10 
en 11 juni brachten de vier bestuursleden een 
bezoek aan alle achttien molens die de stichting 
rijk is en overhandigden ze de vijfentwintig 
molenaars werkkleding, schoenen en een 
pet of muts naar keuze. De molenaars waren 
er zichtbaar blij mee. Stichting De Groninger 
Poldermolens bestaat sinds eind 2015. SDGP 
is de fusie van de voormalige molenstichtingen 
Fivelingo, Hunsingo en Westerkwartier. De 
molens staan merendeels in het beheergebied 
van waterschap Noorderzijlvest.
De volgende open dagen zijn op zaterdag 
9 en zondag 10 september tijdens Open 
Monumentendag. De molens van SDGP zijn 
dan ook gratis toegankelijk voor iedereen. Een 
mooie gelegenheid om niet alleen de molens 
van buiten en van binnen te bezichtigen maar 
ook de nieuwe kleding van de molenaars te 
bewonderen.

Wim Huisman, secretaris SDGP 
De molenaars van de Noordermolen te Noorddijk in het nieuwe tenue. V.l.n.r.: Marga Strijkstra-Kalk, 
Ties Kalk en Renske Strijkstra. (foto Carla Alma)

De nieuwe molenaar Ben Herbrink (foto Henk Tammens)

Hopelijk gaat dat voor het einde van dit jaar 
lukken. Het Groninger Landschap moet een 
molenmaker opdracht geven. Als de molen 
weer draait dan is dat zeker een feestje waard. 

Ben Herbrink hoopt dat dit volgend voorjaar op 
een mooie dag zal gebeuren.

Truus Top
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Lotus uitvaartverzorgging en -begeleiding
Nellian Dijjkema en medewerksters

Bovenrijgerwweg 19  9797 TD Thesinge
06 537671422      www.lotusuitvaart.nl

informatie en vormgeving rondom de dood: SSchoolholm 3, Groningen
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In de junikrant gaf Janiene de Lange uit 
Thesinge, als voorzitter van de mede-
zeggenschapraad van basisschool De Til, 
tekst en uitleg over de toekomst van de 
school. Tijdens dit interview raakten we 
ook in gesprek over haar dagelijkse werk. 
Zij vertelde over haar boeiende baan in 
de ‘virtuele thuiszorg’. De trend is nu dat 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen. Door middel van het internet staat 
hen de nodige ondersteuning ter beschikking 
en er zullen in de nabije toekomst meer 
nieuwe mogelijkheden komen op dat gebied. 
Janiene vertelt enthousiast over haar werk 
en de toekomst van de virtuele thuiszorg.

Nieuwe baan
Janiene de Lange woont met haar man Arjan 
Leijssenaar en hun zonen Joris en Bas naast de 
school. In het dagelijks leven is zij operationeel 
directeur bij VTZN. Dit staat voor Virtuele 
Thuiszorg Nederland. Zij werkt in Delfzijl 
voor het Amsterdamse ICT-bedrijf MobileCare 
(waardoor VTZN is bedacht - red.).
‘Ik heb veel ervaring opgedaan in het bedrijfs-
leven met mijn achtergrond in communicatie en 
bedrijfskunde. Sinds april heb ik deze nieuwe 
baan. Ik zocht iets op dienstverlenend gebied 
en vooral werk dat maatschappelijk belangrijk 
is. Het bedrijf is volop in ontwikkeling en dat 
geeft mij heel veel voldoening!’
Janiene is blij met de start van het welzijns-
centrum in Delfzijl. ‘Via de moderne media kunnen 
we zelfstandig-wonende ouderen ondersteunen 
in hun dagelijks leven. We werken nu met twee 
medewerkers en hebben al vijfendertig klanten. 
Het doel voor dit jaar is dat we ongeveer 
duizend klanten gaan bedienen. Per veertig 
klanten is één medewerker nodig. Op die 
manier is het voor de werkgelegenheid in onze 
regio ook een opsteker. Janiene denkt dat er 
in de toekomst, in 2020, vijfduizend ouderen 
of mensen in een kwetsbare situatie virtuele 
thuiszorg ontvangen.

Zorg via het internet
De klant heeft een tabletcomputer en wordt 
door studenten van verschillende opleidingen 
in de regio wegwijs gemaakt in het gebruik 
ervan. Door de medewerkers van Janiene 
worden de mensen dagelijks gebeld. Het 
contact door middel van beeldbellen voorziet 
bij eenzame ouderen in een behoefte. Ook kan 
een oudere op afstand door het gebruik van een 
zorghorloge, dat het slaap- en activiteitenritme 
meet, in de gaten gehouden worden. Technisch 
is het ook mogelijk om op afstand de hartslag, 
bloeddruk en temperatuur van de klant te meten. 

Wanneer er afwijkingen worden gevonden 
in deze gegevens wordt er alarm geslagen 
bij zorgcentra in de regio, het eigen sociale 
netwerk van de klant of, in ernstige gevallen, 
alarmnummer 112. Dit geeft de klant een veilig 
gevoel en werkt positief voor de mogelijkheid 
om langer zelfstandig te wonen.
Voor zover we weten is er in Thesinge nog geen 
klant van virtuele thuiszorg. Zodra dit het geval 
is gaan we nog eens met Janiene in gesprek.

Truus Top

Werk in de virtuele thuiszorg

Janiene ‘zorgt’ vanachter de computer (foto Henk Tammens)
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Negen studievriendinnen, die elkaar al veertig 
jaar kennen van hun opleiding, exposeerden drie 
dagen in de Kloosterkerk in Thesinge. Zij zijn 
tegelijkertijd begonnen aan de lerarenopleiding 
Beeldende Vakken aan het Ubbo Emmius in 
Groningen. Nog altijd zijn ze creatief bezig en 
de werken waren te bewonderen tijdens beide 
Pinksterdagen en de zaterdag daaraan vooraf. 
Tijdens de openingsmiddag werd het geheel 
muzikaal opgeluisterd door Femmes Vocales 
en Eltjo Wieringa.
De dames waren zeer tevreden over de 
belangstelling voor de expositie vanuit het dorp 
en van toevallig passerende fietsers op deze 
stralende Pinksterdagen.

Truus Top

Ons tweede uitstapje vond plaats op woensdag 
21 juni. Dit keer vertrokken we om half een en 
ging het naar Giethoorn. ’t Was mooi zomer 
weer, de zon scheen en het was niet te warm.
In Giethoorn werden we verwacht in restaurant 
’t Zwaantje. Hier dronken we eerst gezellig op 
het terras een kopje koffie of thee met een plak 
cake erbij. Geen dun plakje maar een dikke 
plak.
Daarna stapten we op de rondvaartboot voor 
een tochtje van ongeveer anderhalf uur. Het 
was prachtig. De kapitein gaf tekst en uitleg in 
het Nederlands en in het Engels, want er waren 
ook veel Chinezen aan boord. Die deden niets 
anders dan foto’s maken.
Tegen vijf uur waren we in ’t Zwaantje terug, 
waar we eerst een drankje namen. Daar waren 
we ook wel aan toe, want aan boord was niks 
te krijgen. Tegen zes uur gingen we aan tafel 
voor een heerlijk etentje. Dik en voldaan 
gingen we daarna via een toeristische route 
door Friesland huiswaarts. Yvonne de Weert 
was de navigator. Ze was voor ’t eerst bij de 
groep en deed dit uitstekend. 
Tegen half tien waren we in Thesinge terug en 
hadden we dus goed gebruik gemaakt van de 

Bijzondere expositie 
in de Kloosterkerk

Tweede uitstapje
Noaberstee

langste dag.
Er staat ons nog een uitstapje te wachten, we 
weten nog niet waarheen en wanneer. Janna

zal vast wel weer iets leuks bedenken. Dat is 
haar wel toevertrouwd.

Roelie Dijkema

Aukje Groothoff, Jan Jansen en Trijn van Zwol genieten van de boottocht (foto Janna Hofstede)

Zeven van de negen studievriendinnen. V.l.n.r.: Hanny Jansen, Grietje Schoenmaker, Kristel 
Dallinga-de Vries, Roelie Scholing-Mulder, Anneke Bakker, Annemiek Meijer en Marga Oosterloo 
(foto Henk Tammens)



7

CDA-fractie op bezoek

High tea

Het was zaterdag 2 juli een druilerige dag. Maar 
dit weerhield de CDA-fracties van Groningen 
en Ten Boer niet om aan alle dorpen van de 
gemeente Ten Boer een bezoek te brengen. 
Om klokslag half tien kwamen de fractieleden 
aan in Thesinge. Binnen een half uur moesten 
de fracties worden geinformeerd over het dorp 
en wat er zoal speelt. Natuurlijk kwam hierin 
de herindeling ter sprake. We hebben expliciet 
aangegeven dat we als dorp onze identiteit 
willen behouden en geen wijk van de stad 
willen worden. Verder hebben we meerdere 
punten uit de dorpsvisie ter sprake gebracht 
met als doel de fracties een beeld te geven 
van wat de bewoners van Thesinge belangrijk 
vinden. Deze punten hebben we op papier aan 
de fractievoorzitter gegeven zodat deze ze 
mee kan nemen in de besluitvorming. Al met al 
was het een geslaagd half uurtje. We hebben 
helaas niet alle mooie dingen van Thesinge 
kunnen laten zien, maar wie weet volgt dit in 
de toekomst. We willen de fracties in elk geval 
bedanken voor het bezoek aan ons dorp en de 
getoonde interesse.

Alex Mollema
Dorpsbelangen Thesinge

De fractieleden komen over de brug (foto Alex Mollema)

Lies Schaaphok genoot van al het lekkers...           ... en ook Jildou en Wende lieten het zich goed smaken (foto’s Cees Leurs)

Hoewel niet helemaal volgeboekt, was de High Tea van het KOMBInnen 
café op 9 juli een mooie middag. Alle hapjes waren even heerlijk en 
zestien mensen, jong en oud, genoten van een gezellig theepartijtje. 
Zelfs de oudste bewoonster van ons dorp, mevrouw Lies Schaaphok, 
vereerde ons met haar aanwezigheid en praatte honderduit over 

vroegere tijden. Ondertussen deden de jonge dames zich zichtbaar 
tegoed aan alle smakelijke broodjes en taartjes.
KOMBInnen houdt nu een zomerstop, maar 10 september is er weer een 
fijne workshop. We gaan dan een ex libris maken met Tineke Meirink.

Cynthia Leurs



8

Nieuws Dijkpark

Kinderbingo

In de week van 14 juli heeft aannemer Jelle 
Bijlsma uit het Friese Giekerk bij inschrijving 
het werk voor het transport van de droge 
bagger en het verhogen en verbreden van 
de Eemskanaaldijk vanaf de Bronssluis tot 
Woltersum verworven. Ongeveer 95 procent 
gaat over water met duwbakken en bunkerschip 
met kraan. Er komt een laadplek op de kanaaldijk 
vlakbij het Jan Wierengabos.
Het eerste groot materieel - een kraan met 
lange giek en gronddumpers op rupsen - is al 
naar Garmerwolde gebracht. Men gaat eerst 
het gedeelte vanaf de zuivering tot aan de 
Washuisterweg aanleggen, zodat het eerste 
slibdepot zo snel mogelijk leegkomt. 
Wanneer het eerste depot leeg is, zal 
baggerbedrijf Schilder uit Ursum (Noord-
Holland) - zij waren bij de inschrijving voor 
het tweede deel het goedkoopst - beginnen 
met het uitbaggeren van het Damsterdiep 
van Winneweer tot Delfzijl. Ook zij zullen 
buizen en andere spullen naar het slibdepot in 
Garmerwolde brengen. In de bouwvakvakantie 
nemen ze vrij.
De hoogte van de dijk wordt twee meter boven 
NAP; er komt maximaal 30 cm bij op. Het 
fietspad met een breedte van 1,50 meter is 
halverwege 2019 klaar. In september buigt een 

Groot materieel van aannemer Bijlsma druk bezig met grond storten (foto Sieb-Klaas Iwema)

Iedereen in opperste concentratie 
bij de kinderbingo, met de prijzen 
binnen handbereik 
(foto Henk Tammens)

werkgroepje zich over de verdere aankleding 
van het Dijkpark. Voor meer informatie: Sjors 
Hoekstra (toezichthouder Antea), tel. 06 20 368 
078, regionalekeringen@noorderzijlvest.nl en 

www.noorderzijlvest.nl/eemskanaalkade.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Op zaterdag 24 juni was er kinderbingo in dorpshuis Trefpunt in Thesinge. 
Met achtentwintig deelnemende kinderen werd het een groot succes. 
Het was mooi om te zien: de verwachtingsvolle koppies (zelfs bij de 
aanwezige papa’s en mama’s zagen we de spanning oplopen) als ze 
bijna ‘bingo’ hadden, daarop de blijdschap bij diegene die ‘bingo’ had 
en de duidelijke teleurstelling bij hen die het (net) niet hadden… Helaas 

hoort dat er ook bij en kan het ene kind daar beter mee omgaan dan het 
andere. Na twaalf geslaagde speelrondes bedanken we iedereen voor 
hun enthousiasme tijdens deze leuke avond. Een avondje bingo is zeker 
voor herhaling vatbaar. 

Anita van der Veen 
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De grote groep van Garmerwolde. V.l.n.r.: Luc Visser, Praedinius Gymnasium, Lucas Hof, Stadslyceum; Sam Bijsterveld, CSG Wessel Gansfort; Eline 
Hoiting, Stadslyceum; Mette Jettinghoff, CSG Wessel Gansfort; Vera Grasdijk, Thorbecke College; Thijs Zwerver, Hogeland College; Lotta la Bastide, 
Praedinius Gymnasium; Harold van Geffen, CSG Wessel Gansfort; Joris Havenga, CSG Wessel Gansfort (foto Andries Hof)

Links op de foto staat Janke Holtman. Ze gaat na de zomervakantie naar 
CSG Wessel Gansfort. Rechts staat Sander Oudman. Hij gaat naar CSG 
Diamantlaan (foto Myla Uitham)

De nieuwe hangjongeren. Met de klok mee vanaf links: Stijn Oomkes gaat 
van de Swoaistee naar het Stadslyceum, Lasse Oosterhoff gaat van de 
Widar naar het Parcival College, Teije ten Cate gaat van de Swoaistee 
naar het Zernike College en Chaya Dekker gaat van de Borgman naar 
het Praedinius Gymnasium (foto Simone Bouwstra)

Schoolverlaters Garmerwolde

Schoolverlaters Thesinge
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Pizzeria Stefano
Op zaterdag 1 juli was het prachtig zomerweer en kon men weer pizza 
eten in dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde. Men kon kiezen uit acht 

heerlijke Stefano-pizza’s. Er hebben zesentachtig mensen gebruik 
van gemaakt. De familie Stefano had het er maar druk mee en menig 
compliment of glimlach viel hen ten deel.

Sieb-Klaas Iwema

Een zeer gewaardeerd één-keer-per-jaar-familiebedrijf 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Chef Stefano tovert de ene na de andere heerlijke pizza uit de oven
(foto Sieb-Klaas Iwema) 

Jubileumconcert TheSingers
Het koor TheSingers uit Thesinge vierde op zondag 25 juni het tienjarig 
bestaan met een concert in de Kloosterkerk. Onder leiding van dirigent 
Cees Leurs werd er een gevarieerd programma gebracht van oude 
en nieuwe repertoire en van middeleeuwen tot heden. Songs van The 
Beatles werden met overgave gezongen en de meer klassieke stukken 
wat ingetogener. Begeleiding op de piano werd verzorgd door Lammert 
Wiersma, die tevens een muzikaal intermezzo ten gehore bracht. In deze 
historische omgeving komt zijn pianospel zeer tot zijn recht. TheSingers 

is een fijn koor dat vooral trouwe leden telt, zelfs nog vanaf het eerste 
uur. Na het optreden lieten zij zich complimenteren voor het niveau van 
hun zangkunst. Dit is absoluut het gevolg van gedegen repetities, zelfs 
met huiswerk, op de maandagavond in de Kloosterkerk. In de tuin van de 
Kloosterkerk werd het feest afgesloten met een drankje en lekkere, door 
de koorleden gemaakte, hapjes. 

Truus Top

Tien vingers in de lucht voor TheSingers (foto Ton Bouchier) 
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De Thesinger Willem Oomkes en zijn vrouw 
Ida wonen sinds 1975 aan de Molenweg 
3 in Thesinge. Het huidige pand is in de 
vijftiger jaren door Piet Huisman gebouwd 
met onder andere de oude stenen van wat 
er eerst stond: een oud pand waar een 
klompenmaker woonde. Willem heeft, als 
twaalfjarige jongen, die stenen zelf nog voor 

Het tuinhek van mijn vader

Zomerspeldagen Thesinge 

Wist-u-dat ... 

Willem Oomkes houdt zijn tuinhek in topconditie (foto Jan Ceulen) 

Zoals je wellicht weet organiseren we twee Zomerspeldagen (31 augustus 
en 1 september) voor de basisschooljeugd in Thesinge. Er hebben zich 
reeds negenenveertig enthousiaste kinderen aangemeld. Om deze dagen 
goed georganiseerd te krijgen zoeken we nog een en ander aan hulp en 
materiaal.

We zoeken nog begeleiders (van minimaal 15 jaar oud). Indien je interesse 
hebt, neem contact op met Anita van der Veen, Molenweg 27 Thesinge, 
tel. 050 302 4830, jelleanita@ziggo.nl.

Om de kinderen hun creatieve fantasieën tot leven te laten komen 
zoeken we het nodige aan materiaal: kleine elektronica, (sloop)hout, 
servies, lege sappakken, plastic speelgoeddieren, speelgoedautootjes, 
lege (conserven)blikken, lege glazen flessen, gekleurd touw, bierdopjes, 
bestek, spijkers. Deze spullen kunt u tot en met 20 augustus brengen bij 
Leonie Bus, Thesingerweg 17, of bel of mail haar op tel. 06 16 661 689 
of bus00285@planet.nl.

Anita van der Veen

er op zaterdag 9 en zondag 10 september in de kerk van   
Garmerwolde weer prachtige schilderwerken zijn te bewonderen van 
een aantal mensen uit het dorp?
Carel Hazeveld al druk bezig is met de voorbereidingen?
in dorpshuis De Leeuw het toilet voor mindervaliden onlangs voorzien 
is van een commode? 
het verschonen van baby’s en peuters nu dus op een gemakkelijke 

manier en in alle rust kan gebeuren?
Dorpsbelangen Garmerwolde hartelijk wordt bedankt voor de subsidie 
die zij hiervoor hebben gegeven?
dorpshuis De Leeuw zeer waarschijnlijk in 1898 gebouwd is? 
rechts naast de voordeur dat jaartal namelijk netjes in een steen 
gegrift staat?

•

•
•

•

•

•
•

1 cent per stuk staan afbikken om ze van het 
kalkcement te ontdoen…

Ze onderhouden hun paradijsje onberispelijk en 
zo trof ik Willem laatst aan, ijverig bezig met zijn 
tuinhek. ‘Wat een mooi hek Willem!’ Er volgde 
een heel verhaal, dat nodig opgetekend moest 
worden.

Opgeslagen in de molen
Willems vader Luit Oomkes was molenaar op 
de Germania en het gezin woonde ernaast 
(waar nu Bert van Huis en Coby van Huis-
Oomkes wonen). Sinds jaar en dag stond er in 
de molen een oud verroest smeedijzeren hek, 
afkomstig van een graf en misschien wel meer 
dan honderd jaar oud.
Willem: ‘Het heeft rond een grafzerk gestaan, 
maar helaas weet ik niet precies van wie en 
waar. Het zou van onze familie kunnen zijn, 
maar misschien was het wel ‘overgebleven’ na 
een opruimactie. Pa was namelijk betrokken 
bij de begrafenisvereniging en later onderhield 
hij samen met Hendrik van der Woude de 
begraafplaats aan de Molenweg. Mogelijk is hij 
er zo aan gekomen.’

Restauratie
Hoe dan ook, het hek stond jaren in de molen en 
op een kwade dag, ergens in de jaren tachtig, 
besloot vader Luit het naar schroothandelaar 
Van Simmeren in de stad te brengen. Willem 
vond dat zonde en zag er een mooi tuinhek voor 
zijn woning aan de Molenweg in.
Hij bracht het naar Mechanisatiebedrijf Oudman 
in Thesinge alwaar medewerker Rolf van der 
Laan het hek opknapte en klaarmaakte als 
tuinhek, inclusief bewegend ‘deurtje’. Vervolgens 
ging Jan Mollema (de huidige beheerder van 
dorpshuis Trefpunt) ermee naar Veendam, waar 
het werd gezandstraald en gecoat. Willem: ‘Dat 
heeft goed gewerkt, want er zit nog steeds 
nauwelijks roest op.’
Willem zorgde zelf voor de ‘stiepen’ en de 
plaatsing; het hekwerk kreeg uiteraard de 
passende kleuren zilver en groen. En getuige 
de foto onderhoudt Willem zijn ‘familiehek’ 
sindsdien heel precies.

Jan Ceulen
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Naar aanleiding van de gevonden middeleeuwse nagel schoot mij te 
binnen dat ik ooit een laatmiddeleeuwse kan uit Garmerwolde had 
gekocht. Ik ben direct op zoek gegaan in huis en vond deze weer 
op een kast in een slaapkamer die niet in gebruik is. De kan stamt 
uit de veertiende of vijftiende eeuw en is lokaal gemaakt. Hij heeft 
de tijd niet ongeschonden doorstaan. De tuit is weg, maar in totaal 
is hij zeker de moeite om te bewaren. Hij heeft aan de onderkant 
vier lobben waarop hij staat. Het is een grauwbakkende kleisoort 
geweest die niet heel hard is geworden. De maten zijn hoogte 26 cm, 
diameter 20 cm en omtrek 70 cm (bij benadering). Hoe komt nu een 
docent aardrijkskunde/geschiedenis aan zo’n middeleeuwse kan? 
Ik zal het vertellen waardoor ook duidelijk wordt waarom het een 
Garmerwolder kan is.

In de jaren negentig van de vorige eeuw ging ik regelmatig naar 
venduhuis (veilinghuis - red.) Van der Hende aan de Westerbinnensingel 
te Groningen. Ik ben geïnteresseerd in Schwarzwalder klokken en die 
werden nogal eens aangeboden. Op een zeker moment zag ik de kan in 
de catalogus staan met de vermelding ‘Garmerwolde’. Aangezien ik me 
toen reeds behoorlijk Garmerwolder voelde, wilde en heb ik met wat geluk 
de kan kunnen kopen. Na de veiling vroeg ik aan de veilingmeester wie 
de inbrenger was. Pas toen ik zei dat ik zelf in Garmerwolde woonde gaf 
hij mij een naam. Het bleek de heer Stollenga uit Garmerwolde te zijn. Als 
nieuwsgierig aagje heb ik Frits Stollenga gevraagd hoe hij aan die kan, 
die ik gekocht had, kwam. Hij vertelde het volgende verhaal.
 
Bij het uitdiepen van de sloten om de boerderij kwam er veel sterk stinkend 
slib naar boven dat uitgestort werd op een stuk terrein naast de boerderij. 
Toen het water wat verdwenen was, bleek er iets boven de massa uit te 
steken. Dat was de bewuste kan. Deze heeft Stollenga mee naar huis 
genomen en na het schoonmaken in de kamer gezet. In de jaren negentig 
is hij met opruimen begonnen en heeft, met nog wat andere zaken, de 
kan naar Van der Hende gebracht alwaar ik de kan dus heb gekocht.
Toen de boerenplaats van boerderij Stollenga bouwrijp gemaakt werd, 
na de sloop van de boerderij, ben ik een aantal keren gaan kijken op dat 

Een laatmiddeleeuwse kan uit Garmerwolde

De oude Garmerwolder kan (foto’s Jan van Dijk) 

terrein. In en op de aarde lagen vele aardewerkstukken die een hoge 
ouderdom vertoonden. Zo ook enkele voetstukken van Jacobakannen 
en scherven ervan. Hierdoor werd het verhaal van Frits bevestigd en dit 
bewijst dat de boerenplaats Stollenga al eeuwen in gebruik is. De huizen 
van Koningsheert (Stollengaplaats) staan dus duidelijk op zeer oude en 
bewoonde cultuurgrond. Maar dit terzijde.

Jan van Dijk
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Gedenken op Allerzielen
Op zondag 5 november 2017 zal er in Thesinge een Allerzielen worden 
gehouden op de begraafplaats in Thesinge. Graag willen wij onze dier-
baren gezamenlijk gedenken op een laagdrempelige manier, met of 
zonder geloofsovertuiging.
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van het loslaten, 
het sterven en de dood. Het is de bedoeling om hier een waardevolle 
bijeenkomst van te maken en we zijn aan het nadenken hoe dit vorm te 
geven. De werkgroep ‘Allerzielen’ wil een ontmoetingsmoment creëren op 
de begraafplaats met honderden lichtjes, fakkels, olielampen, vuurkorven 

etc. Tevens is er gelegenheid voor het drinken van een ‘bakje troost’ en 
het luisteren naar mooie muziek.
Wil je meehelpen met het voorbereiden van de bijeenkomst of heb je 
vragen of ideeën, wij horen het graag.
Alex Mollema 06 29 036 162; Greet Veenkamp 050 850 0992; Annelies 
Hofstede 050 541 0480; Saskia Vaatstra-Holtman 06 52 418 186.

Saskia Vaatstra

Rederijkerskamer Wester heeft de zolder van dorpshuis De Leeuw 
opgeruimd. Na lang wikken en wegen hebben de leden en het bestuur 
besloten de toneelkleding beschikbaar te stellen aan Paljas Kledingver-
huur, Slochterweg 1, Noordbroek, tel. 06 23 177 755. petra@paljaskle-

‘Heel Thaisn bakt’ is het schoolfeest van CBS De Til op 20 september 
waar het hele dorp welkom is.
We houden een bakwedstrijd voor iedereen. Je kunt meedoen in drie 
categorieën:

zoete taarten
hartige taarten
cupcakes (voor kinderen)

Na afloop gaan we met elkaar genieten van al het lekkers.
Er zullen verder diverse activiteiten zijn, zoals: een tombola met mooie 
prijzen, een gratis hapje en een gratis drankje voor iedereen en leuke 
spelletjes. 
Het feest zal plaatsvinden van 16.00 - 18.00 uur. Als je mee wilt doen of 
vragen hebt kan je mailen naar zomerfeestcbsdetil@gmail.com.
Meer informatie volgt begin september.

Dinsdag 18 juli is er een luchtballon opgestegen in Thesinge. Julia 
Dijkerman is 11 jaar geworden en kreeg een ballonvaart op haar 
verjaardag van haar ouders. Samen met haar moeder Jessica Blaauw 
is Julia opgestegen vanaf het weiland achter hun woonhuis aan de G.N. 
Schutterlaan. Wat een bijzondere ervaring. (foto Myla Uitham)

dingverhuur.nl  / www.paljaskledingverhuur.nl. Wij zijn blij dat op deze 
manier de kleding bereikbaar zal blijven voor bewoners van Garmer-
wolde en de wijde omgeving

Hannie Havenga

Heel Thaisn bakt

‘Wester’ heeft opgeruimd
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Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper

Agenda

Protestantse gemeente Garmerwolde/Thesinge

Foto van de maand
Een steeds vaker voorkomend verschijnsel in Garmerwolde: 
‘Paardenmeisjes’. Hier is Melissa de Bode op stap met haar 
paarden Detta en Lucie. (foto Andries Hof)

Sinds vorige week heeft dorpshuis De Leeuw twee bankjes. Buiten aan de voorgevel, net onder de ramen. 
De eerste bankzitters (Wim Moltmaker (links) en Douwe Tichgelaar) zijn, zo te zien, best tevreden over hun 
werk. De bankjes zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van Dorpsbelangen Garmerwolde. (foto Henk 
Vliem)

Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Dinsdag 8 augustus
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Maandag 14 augustus
- Garmerwolde, parkeerplaats t.o. 
Koningsheert; 8.30 - 9.30 uur: 
Chemokar.
- Thesinge, Hendrik Ridderplein; 
9.45 - 10.45 uur: Chemokar.
Zaterdag 26 augustus
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Donderdag 31 augustus en 
vrijdag 1 september
Thesinge: Zomerspeldagen. Er 
zijn nog begeleiders en materialen 
nodig. Zie artikel.
Woensdag 20 september
Thesinge, De Til; 16.00 - 18.00 
uur: Heel Thaisn bakt. Schoolfeest 
voor iedereen. Zie artikel.

Zondag 6 augustus
clusterdienst
9.30 uur in Ten Post 
drs. Postema uit Krewerd 
Zondag 13 augustus  
clusterdienst 
10.00 uur in Stedum  

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
Koos van der Belt 050 302 3432
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 Pluc Plaatsman, 
bluecowgraphics, Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Volgende krant komt uit op 1 
september. Kopij inleveren uiterlijk
zondag 20 augustus vóór 18.00 uur 
via: gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N.Schutterlaan 16.

ds. Van Wingerden uit Stedum 
Zondag 20 augustus 
clusterdienst 
10.00 uur in Kloosterkerk Ten Boer  
dienst verzorgd door lectoren 
Zondag 27 augustus  
clusterdienst 

11.00 uur in Thesinge  
ds. Langenburg uit Middelstum 
Zondag 3 september  
clusterdienst 
10.00 uur in Stedum 
ds. Kok uit Nijeveen 


