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Buurvrouwen
Twee vrouwen met een lange staat van 
dienst in Thesinge zijn vertrokken uit ons 
dorp. Roelie Dijkema-Oomkes ging eind mei 
en Renate Dijk-Jobus verhuisde begin juli 
naar een appartement bij verzorgingshuis 
Bloemhof in Ten Boer. Beiden hebben veel 
voor het dorp betekend. Roelie heeft met 
haar man twintig jaar het café gerund en is 
zeer actief geweest in het verenigingsleven. 
Renate was de plaatselijke baakster en heeft 
in heel veel Garmerwolder en Thesinger 
gezinnen een belangrijke rol gespeeld. Samen 
met de huisartsen uit Garmerwolde en Ten 
Boer was ze bij veel bevallingen en zorgde 
ze daarna voor moeder en kind en deed de 
nodige huishoudelijke werkzaamheden. 
Nu zijn de dames buurvrouwen. Wij hopen 
dat ze nog lang en met plezier naast elkaar 
blijven wonen.

Roelie Dijkema: tot Taisn oet…
Binnen twee dagen moest Roelie Dijkema uit 
Thesinge beslissen of zij naar het appartement 
bij Bloemhof in Ten Boer wilde verhuizen. Sinds 
kort worden deze verhuurd door Woonzorg 
Nederland terwijl het voorheen aanleunwoningen 
waren van het verzorgingshuis. Dit vanwege 
alle veranderingen in de organisatie van de 
zorg. Inmiddels woont zij er vanaf eind mei en 
is tevreden over haar keuze. Ze kijkt vanaf de 
eerste verdieping ruim uit over een grasveld en 
voor haar huis langs rijdt wat verkeer over de 
Blinkerdlaan. Veel kinderen op de fiets richting 
het zwembad geven toch wat reuring in het 
straatbeeld. 

Verhuizen
Het nadenken over een verhuizing is al langer 
aan de orde. Haar huis aan de Schutterlaan 
was aan groot onderhoud toe en ook is Roelie 
tegenwoordig minder mobiel. Haar elektrische 
fiets bracht haar tot oktober vorig jaar nog overal 
heen. Toch werd ze wat onzeker. ‘Op een nacht 
droomde ik dat ik met de fiets was gevallen en 
in het ziekenhuis lag. Toen ik goed wakker was 
besloot ik de fiets weg te doen. Omdat Jakob 
van der Woude vlak daarna jarig was heb ik 
hem de fiets cadeau gedaan. Hij heeft veel 

van mijn klussen in het dorp overgenomen. 
Hij bezoekt de nieuwe bewoners in Thesinge 
en organiseert samen met Dora Westra de 
jaarlijkse fietstocht. Dit heb ik samen met Roelf 
Jansen jarenlang gedaan. Jakob is erg blij met 
mijn fiets en komt geregeld bij mij langs in Ten 
Boer. Tot mijn vijfentachtigste heb ik dus nog 
gefietst. Daarna zijn er wat meer lichamelijke 
mankementen bij gekomen en nu heb ik mijn 
rollator echt hard nodig. Je wereld wordt 
kleiner en je bent steeds meer afhankelijk 
van anderen. In deze omgeving kan ik zelf 
een boodschapje doen in de winkel. De Coop 
brengt de boodschappen bij mij thuis. Ik heb 
niet zoveel meer nodig, omdat ik drie keer per 
week een maaltijd via een cateraar laat komen. 
Ik moet hier elektrisch koken en daar heb ik 
niet zoveel zin in. Ik heb dit huis goed ingewijd. 
Ik ben namelijk twee keer midden in de nacht 
gevallen en kon daarna niet overeind komen. 
Het alarm dat ik overdag draag lag buiten 
bereik. Ik had het geluk dat Lia, mijn dochter, ’s 
morgens vroeg langs kwam. Na de tweede val 
kon ik wel bij het alarm en zijn er hulptroepen 
geregeld.’

Renate en Roelie, dorpsgenotes en nu ook buurvrouwen. (foto Henk Tammens)

Dankzij de kinderen
‘De verhuizing is door mijn kinderen goed 
geregeld. Het nodige heb ik meegenomen 
hierheen en wat ik niet kon plaatsen is in het 
oude huis gebleven. De kinderen hebben zich 
hier verder mee bemoeid. Het huis is inmiddels 
leeg en staat in de verkoop. Zoon Siebolt woont 
in Groningen, zoon Jan in Nietap en dochter 
Lia in Harkstede. Ik heb op advies van Lia 
alleen mijn mooie serviesgoed meegenomen. 
Dit was nog van mijn trouwen. Dat zou dit jaar 
60 jaar geleden zijn. Het servies is alleen bij 
hoogtijdagen gebruikt en ziet er nog heel mooi 
uit. Ook twee mooie kraantjespotten heb ik hier 
te pronk staan. Het zijn een huwelijkscadeau en 
een erfstuk. Er zijn wel meer oude erfstukken 
achtergebleven in het huis. De kinderen hebben 
hier tegenwoordig geen belang meer bij. Wij 
hadden heel veel meubels van de ouders. 
Die kreeg je en zette je vervolgens op zolder 
of op slaapkamers. Begrijpelijk dat de jongere 
generatie dat niet doet. En misschien kan er nu 
iemand anders blij mee gemaakt worden op de 
rommelmarkt van GEO of bij Mamamini.’ De 
kinderen Dijkema hebben in Thesinge op de 
openbare lagere school gezeten. Lia was een 
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van de laatste leerlingen. Zij is vanaf haar tiende in Ten Boer naar school 
gegaan. Dit was in 1978. Er waren toen nog zeven leerlingen over op de 
openbare lagere school. Roelie was secretaresse in het bestuur en heeft 
de sluiting van de school van nabij meegemaakt. 

Café Molenzicht
Ook in 1978 stopten Tonnie en Roelie met het café in Thesinge. Vanaf hun 
trouwen hadden ze er ook een kruidenierszaak en drogisterijartikelen bij. 
Roelie heeft voor haar trouwen zes jaar gewerkt als apothekersassistente 
en had een vergunning voor de drogisterij. Tonnie nam de winkel aan De 
Dijk over van zijn moeder en kreeg een vergunning voor het café toen hij 
de leegstaande zaak aan de Molenweg overnam. ‘Twintig jaar hebben wij 
hier samen hard gewerkt en onze drie kinderen zijn er opgegroeid. Toen 
het huis van een oom aan de Schutterlaan vrij kwam hebben we besloten 
om daar te gaan wonen en de zaak te verkopen. Tonnie ging aan het 
werk bij de firma Keipp in Groningen. Hier werkten indertijd meerdere 
dorpsgenoten. Deze firma ging failliet en Tonnie was al op zijn zestigste 
bij huis. Gelukkig is er in een eigen huis met tuin altijd veel te doen en 
hij heeft zich niet verveeld. Dat geldt voor mij ook. Ik heb in het dorp alle 
verenigingswerk, het schoolbestuur, toneel, schrijven voor Thomasvoar 
en Pieternel en voor de kranten (Noorderkrant en G&T) met heel veel 
plezier gedaan. (Voor alle activiteiten van Roelie, zie het artikel van de 
familie.)

Vrouger
Roelie kijkt terug op een jeugd in oorlogstijd. Ze was dertien toen de oorlog 
was afgelopen en herinnert zich de heerlijke chocola die ze kreeg van de 
Canadezen. Maar ook de problemen zoals het maken van kinderkleding en 
het vinden van materiaal voor kleding. ‘Mijn ouders hadden in Zuidwolde 
ook een winkel en kwamen door middel van ruilen aan de spullen. Wij 
zijn qua voeding niet erg tekort gekomen. Ik kon na de oorlog als late 
leerling naar de HBS. Na drie jaar heb ik gekozen voor het werken in 
de apotheek. Dat kwam later dus goed van pas met de drogisterij bij de 
kruidenierszaak. Ik kwam nieuw in Thesinge in een tijd dat er zich veel 
jonge mensen in het dorp vestigden. Ik heb er een prachtige tijd gehad en 
voel me een echte Taisner.’

Contact met het dörp
‘Elke woensdagmorgen geniet ik van het koffiedrinken bij Noaberstee. 
Het wordt er steeds drukker en het is echt hartstikke leuk! We maken 
ook leuke uitstapjes en ik wil hier heel graag aan meedoen. Hiervan wil 
ik ook nog wel een verslagje schrijven voor de G&T. De kaartclub hou ik 
hopelijk ook nog lang aan. Ik wordt opgehaald en weer thuis gebracht. 
Wat een weelde. Met het schrijven voor Thomasvoar en Pieternel voor 
volgend jaar ben ik nu ook bezig. Ik heb zo mijn informanten, maar als 
mensen mij anekdotes kunnen vertellen of opsturen dan heb ik dat heel 
graag. Het mag alleen niet anoniem zijn! Ik woon op Bloemhof 68.’ Er 
zijn drie boekjes met steeds tien jaarlijkse ‘Vertezzels’ van Thomasvoar 
en Pieternel van de hand van Roelie samengesteld. Roelie hoopt een 
vierde boekje te kunnen vullen. Dan moeten er nog twee komen. Voor 
volgend jaar gaat dat vast lukken! ‘En Dorpsbelangen gaat mij aan het 
hart. Samen met Roelf Jansen en Welly Boer ben ik erelid en is er een 
wisselbokaal, gemaakt door Herbert Koekkoek, naar mij vernoemd. Dat is 
een grote eer! Helaas is toneelgezelschap VIOD opgeheven. Wat heb ik 
daar een plezier aan beleefd. Toen ik veertig jaar bij het toneel was is er 
speciaal een stuk voor mij geschreven door Henri Schijf. Ik hoefde alleen 
mezelf maar te spelen… Het stuk heette “Echte liefde hoeft geen lintje”. 
Deze titel past bij mij. Ik doe en deed de dingen met aandacht en plezier 
zoals dat bij mij past en daar hoef je geen lintje voor te krijgen.’

Renate Dijk: zorgen en werken
Het huis bij de oude smederij in Thesinge werd voor Renate Dijk veel 
te groot. De tuin was altijd een lust voor het oog. Kleurrijk en strak 
onderhouden, een mooie binnenkomst in de Kapelstraat. Daar houdt 
Renate ook erg van: flink aanpakken en zorgen voor mensen en de 
omgeving waarin zij leven. Alles moet er goed en netjes uitzien. In 
haar werk was dit een eerste vereiste, maar ook thuis is dit voor haar 
belangrijk. Het nieuwe appartement is nog niet volledig ingericht. Er moet 

nog van alles aan de wand opgehangen worden en Renate moet nog 
heel veel spullen nakijken en opruimen. Ze is blij met haar bovenwoning. 
‘Je kijkt overal mooi overheen en je zit zelf heel privé. Het uitzicht is ruim 
en er is altijd een parkeerplek voor de auto. Ik stond, sinds mijn nieuwe 
nier, al negen jaar ingeschreven als woningzoekende, maar daar kwam 
nooit reactie op. Dit jaar bleven de voormalige aanleunwoningen van 
Bloemhof leeg staan. Ik woon hier volledig zelfstandig en kan zo nodig 
zelf zorg inkopen.’

Opruimen
Eind april heeft Renate al besloten voor deze woning te gaan. Daarna 
begon het selecteren van alle spullen. ‘Wat verzamelt een mens toch 
veel! Ik heb het nodige meegenomen en heel veel spullen gaan naar de 
rommelmarkt van GEO of naar de kringloopwinkel. Mijn handwerkspullen 
heb ik naar de basisschool gebracht en naar een handwerkclubje in het 
dorp. Vanwege mijn reuma kan ik het fijne werk niet meer doen. Toch 
loop ik nog heel veel te zoeken naar dingen. Heb ik het hier of zit het 
nog ergens in een doos? De kinderen hebben mij goed geholpen bij het 
opruimen en bij de verhuizing. Ik heb zestig jaar in Thesinge gewoond. 
De eerste zestien jaar op de boerderij in Klunder en daarna in het huis 
bij de smederij. Hier heeft voorheen de familie Kampen gewoond. Zij 
zijn verhuisd naar Hoogezand. Peter en Ina Heidema zijn er daarna een 
tijdje in getrokken totdat hun nieuwe huis in de Bakkerstraat klaar was. 
Bij mijn kleindochter, hier in Ten Boer, heb ik een stukje tuin waarin ik me 
mag uitleven. Mijn oudste dochter, Anita, woont ook in Ten Boer en de 
jongste, Wilma, in Thesinge. Gelukkig heb ik de drie kleinkinderen en vier 
achterkleinkinderen vlakbij. 

Harde werkster
In de beginjaren van haar huwelijk met Having Dijk heeft Renate het 
druk genoeg gehad op de boerderij. In haar jeugd in Duitsland heeft 
zij degelijk leren werken in het huishouden en kennis opgedaan over 
kleding maken en allerlei handwerktechnieken. In Groningen heeft zij 
in Huize Tavenier (de alom bekende voormalige kraamkliniek aan de 
Ubbo Emmiussingel) haar opleiding tot kraamverzorgende gedaan. Dit 
vak paste haar helemaal. Bij nacht en ontij ging ze met een huisarts op 
pad. Het zorgen voor moeder en kind gebeurde met grote degelijkheid. 
Ook heeft ze EHBO lessen gegeven in onze omgeving. Bij de vroegere 
huisarts in Garmerwolde, dokter van der Werff, werden haar talenten 
ook opgemerkt. Zij deed allerlei hand- en spandiensten in de praktijk en 
in het gezin. Vandaag de dag bezoekt zij nog geregeld de weduwe van 
de dokter. Bij dokter Friezema en zijn gezin was zij ook behulpzaam in 
de praktijk en in het gezin met jonge kinderen. Ze heeft de drie kinderen 
zien opgroeien en ziet hen nog regelmatig. Ook de dokter en zijn vrouw 
bezoeken haar zo nu en dan. Tot op de dag van vandaag is Renate 
behulpzaam bij het huidige doktersechtpaar. Zij vangt hun kinderen 
vaak op en die zijn ook bij haar thuis kind aan huis. ‘Ze noemen mij 
zelfs Oma!’ glundert Renate.

In de zorg
‘Voor mij is Bloemhof bekend terrein. Tot aan mijn operatie voor de nieuwe 
nier, die ik van mijn tweelingzus heb gekregen, heb ik jarenlang in het 
verzorgingshuis Bloemhof gewerkt. Ook ben ik er daarna actief gebleven 
in allerlei vrijwilligerswerk. Dit zit blijkbaar in de genen want ook mijn beide 
dochters werken in de zorg. Anita in Bloemhof en Wilma tot vorig jaar ook. 
Zij werkt nu bij Thuiszorg Lentis. Ik heb hier heel wat voetstappen gezet 
en ken er heel veel mensen. Ik denk dat ik hier wel snel gewend zal raken. 
En als ik straks wat op streek ben dan hoop ik weer aan mijn hobby’s 
toe te komen. Ik denk er aan om het schilderen weer op te pakken en 
misschien ga ik ook weer eens kleding naaien. Eigenlijk heb ik plezier aan 
alle soorten werk. Als ik maar lekker bezig kan zijn.’

Taisn
‘Gelukkig rij ik nog auto. Mijn tweelingzus woont in Duitsland en daar rij ik 
zonder problemen naar toe. Ik kom nog geregeld met de auto in Thesinge. 
Ik heb er nog genoeg adresjes om even langs te gaan. Ik heb echt met 
plezier in Thesinge gewoond. Zestig jaar totaal waarvan vierenveertig in 
het huis aan de Kapelstraat. Noaberstee blijft trekken en dan neem ik mijn 
buurvrouw Roelie toch gezellig mee!’

Truus Top-Hettinga
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Beste 
dorpsgenoten
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat 
Roelie Dijkema is verhuisd. Na zestig jaar 
Thesinge woont zij nu in een aanleunwo-
ning bij Bloemhof in Ten Boer. Met wat de 
dorpsgenoten voor haar gedaan en bete-
kend hebben en wat zij voor en in het dorp 
heeft gedaan een bericht in de G&T meer 
dan waard.
Twintig jaar winkel, drogisterij en café ge-
rund met echtgenoot Tonnie. Bestuurslid 
van de ouderraad van de openbare school, 
de Scheuvel, Dorpsbelangen, VIOD, de 
Soos en het Kwetternest. Organisator van 
de fietspuzzeltocht, schrijver en performer 
van Thomasvoar & Pieternel, correspondent 
voor Garmer & Thesinger en Noorderkrant. 
En ook nog gewoon huisvrouw, moeder en 
oma. Het is nogal een lijst!
En natuurlijk de absolute blijk van waar-
dering: de door Dorpsbelangen ingestelde 
Roelie Dijkema-prijs, waar zij zeer trots op 
is en wij als familie ook.
Veel mensen hebben haar de afgelopen ja-
ren erg geholpen in allerlei situaties en daar 
zijn wij zeer dankbaar voor. Hulde!

Roelie zal nog regelmatig in Thesinge zijn bij 
onder andere Noaberstee van Janna en de 
kaartavonden bij Dora. En als zij gewoon zin 

heeft naar Thesinge te gaan, want eigenlijk 
kan ze niet zonder.

Dank en groet, familie Dijkema

Roelie en Tonnie in de Centrawinkel rond 1960 (foto uit het archief van familie Dijkema)

Half juli werd aan de Lageweg richting Klunder door Sebastiaan Blaauw, 
de zoon van Joop, een picknicktafel geplaatst met daarop een schildje 
met de tekst: ter herinnering aan Joop Blaauw. ‘Dit heb ik aan mijn vader 
beloofd toen duidelijk was dat hij niet lang meer te leven had. Hij overleed 
op 18 mei 2015. Op de achtergrond staat de loods die Joop heeft geplaatst 
en waar nu de twee paarden van mijn vriendin Tamara staan. Zelf heb ik 
er een mooie plek om te klussen op technisch gebied.’ Sebastiaan en 
Tamara wonen in Garmerwolde aan de Lageweg.

(foto Metha Nijkamp)

Ter herinnering aan Joop 
Blaauw
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Zummerspeulen 2018   Voor kinderen uit Thesinge en Garmerwolde

‘Donderdag 30 en vrijdag 31 augustus zijn 
er voor de jeugd weer zomerspeldagen. Dit 
jaar zijn ook de kinderen uit Garmerwolde 
welkom. Er zijn veel mensen bij de 
organisatie betrokken. Anita van der Veen 
en Arjan Leijssenaar uit Thesinge en 
Huub Bouma uit Garmerwolde vertellen 
over de dagen, ook wel ‘Zummerspeulen’ 
genoemd. 

Hoe het begon
Anita van der Veen en Karin Bos uit 
Thesinge organiseerden af en toe een aantal 
kinderactiviteiten. Anita, die opgegroeid is 
in St. Annen, had goede herinneringen aan 
haar jeugd waarin ze als dorpsactiviteit met 
andere kinderen uit het dorp op kamp ging. 
‘Het is zo leuk om samen met elkaar dingen te 
beleven’, vertelt Anita. En zo ontstond het plan 
om aan het einde van de schoolvakantie voor 
kinderen, zoals ook in meer plaatsen gebeurt, 
speldagen te organiseren. Vorig jaar deden 
er zesenveertig kinderen uit Thesinge mee. 
Het was een groot succes. Zo’n succes dat 
kinderen die nu een jaar van de basisschool 
zijn, vroegen of ze dit jaar ook nog mochten 
komen. En dat mag. 
Anita, Karin en Leonie zeiden na vorig jaar: 
‘Als we het volgend jaar weer gaan doen, dan 
vragen we Garmerwolde erbij.’ Zo gezegd zo 
gedaan. Huub Bouma, die in Garmerwolde 
altijd al actief was en is, reageerde meteen 
enthousiast en sloot zich bij de organisatie aan. 
Onder meer door zijn toedoen wordt de groep 
kinderen die meedoet nog een stuk groter. Er 
doen dit jaar in totaal vierenzeventig kinderen 
mee. Alle basisschoolkinderen zijn welkom, 
ook zij die niet naar de basisschool in een van 
beide dorpen gaan, maar er wel wonen. En ook 
de kinderen die vanuit andere dorpen naar de 
basisschool in Thesinge of Garmerwolde gaan, 
zijn welkom.

Wat een organisatie en wat een medewerking!
In totaal zitten er elf mensen van jong tot wat 
ouder in de organisatie. Anita en Karin zijn 
degenen die vanaf dag één de kar trekken. 
De anderen hebben allemaal hun eigen 
inbreng. Alles wordt goed geregeld: van 
EHBO, verzamelen van heel veel pallets en 
hout, de inkoop van boodschappen, tot het 
organiseren van de plantenactie dit voorjaar of 
het aanvragen van subsidies en regelen van 
sponsors. Dat is goed gelukt. Ieder kind dat 
graag mee wil doen kan meedoen. Deelname 
is voor alle kinderen gratis en dat is ook het 
streven van de organisatie. 
Alle sponsors kunnen hier in dit artikel niet 
genoemd worden, maar Anita, Arjan en Huub 
willen toch wel vermelden dat zij goede 
afspraken hebben met Simon van de Agrishop, 
het Koopmanshoekje en bakkerij Henk Post 
in Ten Boer. En ook dat zij al het materiaal 
van de Oranjevereniging in Thesinge mogen 
gebruiken. Hierbij gaat het dan onder andere 
om hun tenten, tafels, stoelen, geluidsinstallatie 

en veel andere benodigdheden. Iets wat anders 
nog een heel georganiseer zou zijn als dit zelf 
geregeld had moeten worden.

Hoe zien de speldagen er ongeveer uit?
Omdat het vorig jaar als activiteit een gigantisch 
succes was, is het ‘Timmerdorp’ ook dit jaar 
weer een kernactiviteit van het programma. 
De timmermannen en -vrouwen in spé mogen 
hun eigen hamers en nijptangen - voorzien van 
naam! - meenemen. 
Dit jaar is gekozen voor een thema. Het thema 
is ‘een onbewoond eiland’. Aan dat thema 
zullen verschillende activiteiten gekoppeld 
worden. ‘We verklappen lang niet alles’, vertelt 
Arjan, ‘maar wel dat er al veel zwembadjes 
toegezegd zijn. Opblaasbare zwembadjes 
die gelukkig niet meer terug hoeven naar de 
eigenaars. Er zijn ook al veel parasols binnen. 
Maar andere speciale dingen bij het thema 
blijven nog geheim.’ 
Kinderen van vier en vijf jaar oud doen dit 
jaar alleen mee met de activiteiten van de 
donderdag, omdat vorig jaar wel duidelijk was 
dat twee dagen voor deze groep wel wat veel 
is.
Donderdagavond is er een barbecue voor 
alle kinderen. Vanaf een uur of acht is er een 
gezellig kampvuur. Bij dat kampvuur mogen 
ook belangstellenden uit de dorpen komen 
om bij een kopje koffie of thee de sfeer te 
proeven.
Voor het slapen zijn er al tenten genoeg 
toegezegd. Kinderen vanaf acht jaar mogen 
blijven slapen als ze dat willen. Op dit moment 
zijn dat er al achtenveertig. Als kinderen toch 
op het laatste moment niet willen blijven 
slapen, is dat geen enkel probleem.

Vrijdagochtend zijn er nog leuke activiteiten en 
’s middags sluit de groep aan bij de spelmiddag 
die in het zwembad in Ten Boer georganiseerd 
is. 

Tot slot
Het sportveld in Thesinge zal ook dit jaar weer 
omgetoverd worden. Iedereen die het vorig jaar 
gezien heeft zal onder de indruk zijn geweest 
van de zorgvuldige aankleding en aanpak. Het 
timmerdorp, de knutselplaatsen op het terrein, 
de kleurrijke lichtjes en de stropakken rond 
het kampvuur. Weet dat u op donderdagavond 
vanaf 20.00 uur uitgenodigd bent rond het 
kampvuur voor een kopje koffie of thee. Ook 
als u geen kinderen hebt die meedoen. 
Er is nog behoefte aan oude witte lakens, 
stoffen in verschillende kleuren, schelpen 
om mee te knutselen, of flesjes met een 
grote opening waar u bijvoorbeeld verse 
vruchtensappen mee hebt getapt in de 
supermarkt. En er is nog behoefte aan muziek 
bij het kampvuur. Bijvoorbeeld iemand die 
op gitaar of trekharmonica kan spelen. Maar 
misschien is er ook een jongere dj die muziek 
kan verzorgen. Een muziekinstallatie is 
aanwezig.

Irene Plaatsman

Contactadressen voor muziek en/of 
spullen:
- Huub Bouma, Grasdijkweg 11 Garmerwolde
- Phyline Derksen, Bakkerstraat 1 Thesinge
Of mail als je spullen hebt die je woensdag 29 
augustus naar het sportveld kunt brengen naar 
zummerspeulen@gmail.com

Van links naar rechts: Anita van der Veen, Karin Bos, Phyline Derksen, Huub Bouma, Thom de 
Vries en Rik de Vries. Ontbrekend op de foto zijn: Leonie Bus, Danny de Glee, Miranda Winkels, 
Arjan Leijssenaar en Patrick van Zanten. (foto Wolter Karsijns)
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‘Spreekstalmeester’ Peter Heidema richt zich 
tot de aanwezige partijen (bestuur SOGK, 
Dorpshuis, de notaris en uitvoerders van het 
project Dorpshuis Duurzaam), zittend in de 
overhuifde bank, vroeger de bank voor het 
domineesgezin. (foto Wolter Karsijns)

Op zaterdag 7 juli kon men weer pizza eten in dorpshuis De Leeuw te 
Garmerwolde. Veel mensen uit het dorp hebben er gebruik van gemaakt. 
Men kon kiezen uit zeven soorten, van margherita tot damsterdaip. 
Stefano en zijn jongens hoefden niet stil te zitten. Het resultaat: ‘Wat 
bennen ze weer lekker! Dat is het mooiste compliment dat je kunt 
krijgen.

(tekst en foto Sieb-Klaas Iwema)

Op vrijdag 13 juli 2018 droeg de PKN-Gemeente 
Garmerwolde-Thesinge de gereformeerde kerk 
in Thesinge over aan de Stichting Oude Gronin-
ger Kerken. Na de officiële overdracht werd de 
kerk voor tien jaar teruggehuurd door Stichting 
Dorpshuis Thesinge. Deze duurzame relatie ga-
randeert dat het kerkgebouw ook in de toekomst 
gebruikt kan worden voor kerk en dorp. Ook de 
verpachte gronden van de kerk werden deze 
middag aan Stichting Dorpshuis overgedragen. 
En de uitvoerders van Dorpshuis Duurzaam on-
dertekenden een intentieverklaring.

Roelie Karsijns-Schievink

Waarvan akte!

Pizzeria Stefano

In memoriam Elizabeth Schaaphok-Smit
‘Een unieke vrouw is heengegaan’ staat er op 
de kaart waarmee van het overlijden van Lies 
Schaaphok wordt kond gedaan. Tot najaar 
2017 de oudste inwoner van Garmerwolde. 
Op driejarige leeftijd verhuisde zij van Bedum 
naar Zevenhuisjes, in het huis naast dat van 
haar grootouders. Haar man Jaap Schaaphok 
ontmoette ze op de ijsbaan van Presto. Ze 
woonde na haar trouwen eerst aan de Oude 
Rijksweg, maar al snel kon ze met haar man 
het huis van haar grootouders op Zevenhuisjes 
kopen, naast het huis van haar ouders. De grote 
tuin achter het huis werd later een boomgaard 
met oude fruitrassen waarvan het fruit aan huis 
werd verkocht.
Lies woonde er met plezier en zorgde voor 
man, twee zonen en het huishouden. Daarnaast 
werkte ze in de huishouding, eerst in Ten Boer, 
later in Groningen. Ze sloot zich aan bij de 

Plattelandsvrouwen en deed jarenlang mee in het 
zangkoortje. Veel plezier had ze van haar twee 
kleinzonen en later de beide achterkleinkinderen. 
Ze was zich erg bewust van geschiedenis en 
dat ze zelf deel uitmaakte van de geschiedenis. 
Graag haalde ze herinneringen op; ze verzamelde 
foto’s van haar voorouders en onderhield ook 
met allerlei familieleden contacten. Eerst door 
bezoeken af te leggen, later vooral telefonisch en 
per brief en kaart. Na het overlijden van haar man 
in 2006 bleef ze op Zevenhuisjes wonen. Al haar 
mooie spullen en boeken waren haar tot troost, 
maar ze miste haar Jaap heel erg. Najaar 2017 
ging het zelfstandig wonen niet meer. Op 11 juni 
is ze overleden, waarmee de vrouw die het langst 
in Garmerwolde heeft gewoond en heel veel over 
ons dorp wist te vertellen voor altijd zwijgt.
Haar stemt klinkt alleen nog door in haar haiku’s, 
zoals deze:

Lies Schaaphok tussen al haar mooie spullen. 
(foto Andries Hof)

               Leven en dood
               Mysterie, nemt mie weer op
               Veur aiweg, in dien schoot
    Tiny Smit



D vast, oneven maanden: mei-juli-september-november- januari-maart
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Van links naar rechts: Theije Bulder gaat naar 
het Praedinius Gymnasium, Wende Bijsterveld 
en Jildou Bouma gaan naar het Werkman 
Stadslyceum, Isolde Bulder gaat naar het 
Praedinius Gymnasium, Leon Frankot naar het 
Wessel Gansfort en Max van Leersum gaat naar 
het Werkman Stadslyceum. (foto Andries Hof)

Van links naar rechts: Corstian van der Borg 
gaat van de Zaaier naar het Gomarus College 
(Magnolia), Ot Tjeerdsma gaat van de Widar 
naar het Parcival College, Eke Marie Lofvers 
gaat ook van de Widar naar het Parcival 
College en Casper Oudman gaat van de Dom 
Helder Camara naar het Gomarus College 
(Vondelpad). (foto Simone Bouwstra)

Joris Leijssenaar en Floor Oomkes gaan naar het Werkman Stadslyceum, Thijs Holtman (rechts) 
gaat naar Terra Winsum. (foto Myla Uitham)

Schoolverlaters OBS
Garmerwolde

Schoolverlaters uit
Thesinge

Schoolverlaters De Til Thesinge

De klaverjasavond op 30 juni in café Molenzicht heeft de volgende 
uitslag opgeleverd:
1.  Aaltje Mollema         7118
2.  Johan Zijl                 6986
3.  Wim Ritsema           6883

De volgende klaverjasavond van De Eendracht is op zaterdag 28 juli 
2018 om 19.30 uur in café Molenzicht.

Dick Verweij

De Eendracht
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Net als voorgaande jaren hebben 
we in de maanden juni, juli en au-
gustus geen inloopochtenden of 
themabijeenkomsten. In plaats 
daarvan maken we maandelijks 
een uitstapje. Ons eerste zomer-
uitstapje was op woensdagmid-
dag 13 juni. Met vijftien perso-
nen vertrokken we om 13.00 uur 
vanaf dorpshuis Trefpunt.

Via prachtige landweggetjes slin-
geren we door het Groninger land-
schap. Naast mooie gehuchtjes 
als Wierumerschouw, Krassum en 
Schifpot, rijden we ook door wier-
dedorpjes zoals Oostum met zijn 
beschermd dorpsgezicht. Na een 
uurtje komen we aan bij Het Blik 
Trommel en Oudheden Museum 

Op dinsdag 10 juli was er een 
inloopbijeenkomst in dorpshuis 
De Leeuw te Garmerwolde over 
drie op stapel staande projec-
ten. Er kwamen ruim honderd 
mensen op af, waarvan zo’n 
90% uit Garmerwolde.

Een zonnepark achter de zuivering
Het gebied ten oosten van Gar-
merwolde is door de gemeente 
en de provincie aangemerkt als 
‘gunstigste’ plek. Het waterschap 
gaat de 45 hectare van het huidige 
slibdepot inbrengen. Ontwikkelaar 
Ecorus brengt zo’n 35 hectare van 
de boeren Wierda en Van Cooten 
in; deze gronden zijn voor 20 tot 
25 jaar in huurpacht uitgegeven.
Men gaat ervan uit dat men voor 
zo’n 20.000 huishoudens stroom 
kan opwekken. Zoals de zonne-
panelen nu werken; ook hier staat 
de techniek niet stil. In augustus 
komt men met een plan waar de 
opmerkingen van deze avond in 
verwoord zijn, bijvoorbeeld het 
maaibeleid: om en om een stukje 
maaien en een stukje laten staan, 
het jaar erop net andersom. Met 
bessenstruikjes en insectenhotels. 
De zonnepanelen worden aan 
het gezichtsveld onttrokken met 
riet of iets anders. Men probeert 
de Energie Coöperatie Ten Boer 
(ECTB) er ook bij te betrekken. In 
september 2018 hoopt men met 
de lokale politiek (het gemeente-
bestuur) een goed onderbouwd 
plan op tafel te leggen.

Bezoekers Noaberstee 
genieten van zomeruitstapje

Inloopbijeenkomst drie projecten Muziekparade

in Niezijl. Daar worden we hartelijk 
ontvangen door Hein en Tineke 
Nauta. 
We beginnen met een kopje koffie 
of thee met een museumgebakje. 
Dan steekt Hein van wal en vertelt 
ons vol passie over het ontstaan 
van hun museum. Maar ook heeft 
hij prachtige verhalen. Verhalen 
over blikjes, trommeltjes en oud-
heden. Indrukwekkende verhalen, 
zoals het verhaal over de trommel 
van de Joodse familie Ganz. Na 
ons tweede kopje koffie of thee is 
het tijd om rond te gaan snuffelen 
in het museum. Wát een spullen. 
Blikjes, trommeltjes, koffiemolens, 
zinken diertjes, speldjes, sleutel-
hangers, theekisten, weckflessen 
met inhoud, een solex, oud ge-

reedschap, een putschepje, oude 
naaimachines, sigarendozen, oude 
kranten, zakketels... te veel om al-
lemaal op te noemen. Dit moet je 
zien! Het is echt de moeite meer 
dan waard. Wij hebben er echt van 
genoten. We nemen afscheid van 
het vriendelijke en gastvrije kop-
pel Hein en Tineke en vervolgen 
ons uitstapje. Via het prachtige 
coulissenland-schap van het Wes-
terkwartier rijden we naar wegres-
taurant In de Klaver in Niebert. Hier 
sluiten we onze middag af met een 
borreluurtje en diner. 
Via een mooie toeristische route 
rijden we weer naar Taisn. Het was 
een prachtige middag, waar we met 
heel veel plezier op terugkijken. 

Janna Hofstede, contactpersoon 
en coördinator Noaberstee

Blikjes, trommels en andere 
oudheden. (foto Janna Hofstede)

Afgelopen 9 juli vierden Albert en Joke Kalkwiek-Apoll hun 60-jarig 
huwelijk. Loco burgemeester Peter Heidema feliciteerde hen met deze 
mijlpaal. (foto Wolter Karsijns)

Eemskanaaldijk
Er worden nog twee werkjes aan 
de Eemskanaaldijk gedaan. Waar 
leidingen onder het Eemskanaal 
door gaan, gaat de firma Beens 
aanpassingen doen. Ook gaan ze 
nog iets aan het dijklichaam ver-
anderen. Men is er nog niet uit wat 
voor type fietspad er op de kanaal-
dijk komt; vele aanwezigen vinden 
anderhalve meter te smal.

Duurzame watervoorziening 
Noordoost Groningen
Het Waterbedrijf Groningen gaat 
samen met industriewaterdochter 
North Water een nieuwe drinkwa-
terleiding aanleggen en tegelijk 
een transportleiding voor industrie-
water. Mocht er te weinig water 
van de zuivering beschikbaar zijn, 
dan zal het water aan de voorkant 
(Swiss Combi) aan het Eemska-
naal worden onttrokken.
Men houdt rekening met een 
eventueel theater. De buizen gaan 
richting Appingedam en dan naar 
de Eemshaven. Men wil het liefst 
Eemskanaalwater en Nereda zui-
veringswater gebruiken omdat dit 
biologisch is en er ook regels om-
trent het Waddengebied bestaan 
(lozing besluit).
De ontwerpen werden positief ont-
vangen. Er wordt veel hout (geen 
hardhout) aan de buitenkant ge-
bruikt; dit noemt men landschap-
pelijke inpassing. Men gaat het nu 
zo bouwen dat - mocht de vraag 
explosief stijgen - men nog ruimte 

over heeft om dit alles uit te brei-
den.
De planning is tussen nu en fe-
bruari 2019 het definitieve ont-
werp gereed (berekeningen 
enz.), aanvragen vergunning en 
aanbesteding. Maart 2019: start 
bouw zuiveringsgebouwen voor 
de industriewatervoorziening. Een 
jaar later hoopt men met de bouw 
klaar te zijn. Ondertussen is men 
al begonnen met de aanleg van de 
leidingen.

Dit alles is nog onder voorbehoud. 
Er moet nog goedkeuring komen 
van de eigenaren, bestuurders, de 
politiek en het dorp.

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

Op vrijdag 6 juli hebben kinderen 
en leerkrachten van de basisscho-
len in de gemeente Ten Boer een 
muziekuitvoering gegeven op het 
Koopmansplein in Ten Boer. Zo 
mocht Haaie Bouma uit Garmer-
wolde zijn zelfgemaakte ringtoon 
laten horen. (tekst en foto Sieb-
Klaas Iwema)



 pomp waterschap 
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 put eind Singel 
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 naar Garmerwolde 
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Het is zondagavond 13 mei. In een hoosbui rijden we terug naar 
Thesinge. Als we de Singel inrijden schrikken we. De straat staat 
blank. Bij de buren staat het water centimeters hoog in het schuurtje. 
In ons huis borrelt water uit het doucheputje en ruikt het naar riool. 
Iets verderop in de straat blijkt de ellende nog groter: het water staat 
in de keuken en de garage.
Niet voor het eerst. Een paar weken daarvoor zorgde een hoosbui ook 
al voor ellende. Toen dachten we dat het aan de vuile straatkolken 
lag, maar nu die zijn schoongemaakt is het probleem nog even 
groot. We houden ons hart vast voor de volgende stortbui - die komt 
ongetwijfeld.

Wat is er aan de hand?
Voor de afvoer van het regen- en rioolwater zijn de gemeente en het 
waterschap verantwoordelijk. De gemeente gaat over het traject tot aan de 
pomp, die aan het begin van de Singel staat; waterschap Noorderzijlvest 
zorgt ervoor dat het water (uiteindelijk) naar de waterzuivering in 
Garmerwolde gepompt wordt.
In Thesinge hebben we nog een gemengd rioolstelsel. Dat wil zeggen dat 
afval- en regenwater door één buis gaan. Door een persleiding gaat al het 
water uit het dorp én een deel van het buitengebied (Molenweg) vanaf het 
gemaal op Smidshouk, achter de Luddestraat langs en onder het Maar 
door, naar een put aan het eind van de Singel. Vanaf die put gaat het water 
vervolgens door de rioolbuis waarop ook de huizen aan de Singel lozen, 
naar de pomp van het waterschap. 
Tijdens de hoosbuien in mei werkt de pomp van het waterschap goed, zegt 
Hans de Vries van Noorderzijlvest. Met 30 kuub per uur zitten ze boven de 
norm die de pomp moet halen. Maar de toevoer van water is zo groot dat 
de pomp het niet aankan en het water in de putten blijft stijgen. Dat moet 
ergens heen. Het laatste deel van de buis blijkt de zwakste schakel: het 
water vindt zijn weg via de straatkolken aan de Singel en de afvoerbuizen 
van de huizen.

Hoe los je dit op?
In de weken na de overlast hebben gemeente en waterschap met adviseurs 

Dweilen met de kraan open

de situatie bekeken en over oplossingen nagedacht. Een paar opties zijn 
om verschillende redenen niet aan de orde.
Je kunt het overtollige water niet zomaar op het Maar lozen, want met een 
gemengd stelsel komt er méér dan alleen regenwater vrij. Ontkoppelen 
van het rioolstelsel, dus afval- en regenwater scheiden, is voorlopig een te 
groot en te kostbaar project. De capaciteit van de pomp van het waterschap 
vergroten zal een grotere afvoerbuis naar Garmerwolde nodig maken. Ook 
dat is te ingrijpend.
De gemeente en het waterschap onderzoeken nu de optie om een extra 
persleiding langs de Singel aan te leggen, aldus Harm Klopman van de 
gemeente Groningen. Deze loopt dan van de put aan het eind van de Singel 
naar de kelder van de pomp aan het begin van de straat. Die persleiding 
komt naast de huidige rioolbuis te liggen, zodat deze laatste niet meer 
belast wordt met het afvalwater van het hele dorp. Mogelijk wordt er dan 
ook meteen een buis gelegd om regenwater apart af te voeren. De Singel 
zou dan de eerste straat in Thesinge zijn met een gescheiden rioolsysteem! 
Nader onderzoek en berekeningen moeten uitwijzen of dit inderdaad de 
beste oplossing is. Al met al duurt het zeker tot volgend jaar voordat dit plan 
(of een andere oplossing) uitgevoerd wordt. 

Bij de bewoners met de grootste wateroverlast is inmiddels een nieuwe 
afvoer mét een terugslagklep aangelegd. Zij zullen bij een volgende bui 
droge voeten houden (dat moet overigens nog blijken - het heeft tot nu, half 
juli, nauwelijks meer geregend). 
Tot het probleem echt opgelost is, kunnen de bewoners van de Singel 
alleen maar hopen dat hoosbuien uitblijven. Anders blijft het dweilen met 
de kraan open.
 Aly Pepping

De huidige situatie van het riool in Thesinge (foto Aly Pepping)
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Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper

Agenda Diensten PKN

Stoomfluitje
Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Foto van de maand Juli 2018: om de warmte buiten te houden maken deze 
markiezen aan de Kapelstraat in Thesinge overuren.
(foto Koos van de Belt)

Niet elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; Let op: in 
de maand augustus is er geen 
Inloopochtend Noaberstee
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open
Zaterdag 28 juli
Thesinge, café Molenzicht; 19.30 
uur: Kaartclub ‘De Eendracht’

Zondag 5 augustus 
9.30 uur in Ten Post 
drs. Postema, Krewerd
Zondag 12 augustus
19.00 uur in Stedum
ds. Tinga, Groningen
Zondag 19 augustus
9.30 uur in Thesinge
ds. Alblas, Bedum
Zondag 26 augustus
10.00 uur in Ten Boer (Kloosterkerk)
ds. Posthumus Meyjes, Ten Boer 

Doordat ik nu hoogbejaard ben 
en slecht ter been kan ik het graf 
van mijn ouders in Garmerwolde 
(meester Reinders en zijn vrouw) 
niet meer verzorgen. Ik hoop dat 
er iemand is die dit (uiteraard 
tegen vergoeding) van mij wil 
overnemen. Neem contact op met 
Jaap Reinders, telefoon 0596 611 
677. 

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
Fotografen Thesinge
Koos van der Belt 050 302 3432
Henk Tammens 06 50 257 853
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 31 
augustus. Kopij inleveren uiterlijk
zondag 19 augustus vóór 18.00 uur 
via: gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N.Schutterlaan 16.

Zondag 29 juli
9.30 uur ds. H. Faber
14.30 uur ds. H. Faber 
Zondag 5 augustus
9.30 uur drs. J. van ‘t Spijker
14.30 uur drs. J. van ‘t Spijker
Zondag 12 augustus
9.30 uur leesdienst

14.30 uur leesdienst 
Zondag 19 augustus
9.30 uur leesdienst
17.00 uur stud. H. Bezemer 
Zondag 26 augustus
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. J. Oosterbroek

Zaterdag 11 augustus
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier
Zaterdag 25 augustus
Thesinge, café Molenzicht; 19.30 
uur: Kaartclub ‘De Eendracht’
Donderdag 30 en vrijdag 31 
augustus 
Thesinge, sportveld: 
Zummerspeulen 2018, met op 
donderdag vanaf 20.00 uur 
gezellig kampvuur voor iedereen. 
Zie artikel.


