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Wonen in het huis van 
je voorouders

Het oorspronkelijke huis aan de Geweideweg  
(foto archief familie Van Zanten)

De woning met schuur anno 2018, het uilenbord is duidelijk herkenbaar 
(foto Margriet de Haan)

Sinds 1989 wonen Piet en Vera van Zanten 
aan de Geweideweg in Garmerwolde, op de 
boerderij waar Piet is opgegroeid. Voor die 
tijd huurden zij de boerderij van Pelleboer 
aan de Dorpsweg, hun eerste woning na hun 
trouwen ‘op een mooi plekje in het dorp’. 
Piet wilde al lang boer worden, maar vader 
Van Zanten vond het nog niet nodig met het 
bedrijf te stoppen. Pas in 1987 was vader zo 
ver dat het bedrijf aan de Geweideweg kon 
worden overgenomen. Zijn ouders hadden 
de boerderij altijd goed onderhouden, maar 
geen grote verbouwingen uitgevoerd. Dat 
was dan ook het eerste dat door Piet en Vera 
werd opgepakt.

Het vroegere huis
De brede gang voor de brandmuur was wel aan-
gepakt. Deze was smaller gemaakt en er was 
een slaapkamer gekomen. De keuken was een 
klein beetje groter gemaakt. Deze keuken was 
in de schuur - in het karnhuis - gebouwd aan het 
eind van de jaren 40. Tot die tijd werd er eigenlijk 
gekookt en geleefd in de stookhut; ’s zomers 
altijd, in de winter gingen ze ’s avonds naar de 

‘winterkamer’ in het huis. In het midden van het 
huis was een gang, met aan de ene kant bed-
steden en aan de andere kant de winterkamer. 
Voor in het huis was de voorkamer met daaraan 
grenzend een kleine slaapkamer. In de zomer 
werd wel in de voorkamer gewoond, ’s winters 
werd deze alleen gebruikt wanneer er bezoek 
kwam. Gewoonlijk werd in deze kamer niet 
gestookt. De aangrenzende kleine slaapkamer, 
die alleen bereikbaar was vanuit de voorkamer, 
was ooit gebouwd als slaapkamer voor Piets 
overgrootmoeder, die als weduwe deze kamer 
nog zo’n veertien jaar heeft gebruikt. Haar 
kinde ren maakten gebruik van de bedsteden. In 
een latere tijd werd de winterkamer de ouder-
slaapkamer. De bedsteden zijn naderhand ver-
dwenen en deze ruimtes zijn verbouwd tot kleine 
slaapkamertjes. Deze werden ook nog gebruikt 
in de tijd van Piet. Boven was de graanzolder. 
Die was niet vanuit het huis te bereiken, maar 
vanuit de schuur.

De eerste Van Zantens
Het huis is gebouwd in 1769. De eerste genera-
tie Van Zanten is op de boerderij komen boeren 

rond 1840. De betovergrootvader van Piet 
kwam vanuit Sandebuur naar Garmerwolde. Hij 
trouwde met Jantje Pieters Zwaneveld, een 
weduwe ‘in het bezit van vele grazen land’. Zij 
zijn elkaar waarschijnlijk bij de viering van 28 
augustus tegengekomen. Hun oudste zoon Jan 
Pieters werd de opvolger op de boerderij. Hij 
trouwde met Lena Schutter, van de boerderij 
aan de Bovenrijgerweg, waar nu Herbert 
 Koekkoek woont. Ook deze Van Zanten was, net 
als zijn vader, getrouwd met een vrouw met 
geld. Daarnaast bleek hij ook een goede boer. 
Bij ’het springen van de bank’ verloor hij echter 
een aanzienlijke som geld. Hij kon dat niet aan, 
raakte aan de drank en is in 1902, 47 jaar oud, 
overleden.
Zijn vrouw Lena bleef over met vijf jonge kinde-
ren, waarvan Pieter Jan (geboren 1879) de oud-
ste was. Hij ging werken op de boerderij van zijn 
moeder. In 1916 trouwde hij met Lutgherdina 
Groeneveld en werd daarna ‘boer voor eigen 
kop’. Behalve boer was hij een groot verhalen-
verteller, dat was alom bekend. De Geweideweg 
was toen een doorgaande weg, waarop men 
veelal lopend vanaf het Heidenschap langs de 
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boerderij kwam. Vaak stond Pieter Jan dan op 
de dam voor de boerderij en praatte met de  
vele voorbijgangers. De een ging, de ander 
kwam. En vele uren werden verpraat, waarbij 
 Lutgherdina meermaals opmerkte: ‘D’r is ook 
nog werk te doen, hoor!’. 
Pieter Jan is overleden in juni 1940. Dat had 
geen relatie met het uitbreken van de oorlog. Hij 
was niet gezond. Mede door slechte eet-
gewoonten ontstonden er galstenen, die uitein-
delijk een eind aan zijn leven maakten. 
Zijn zoon Jan Pieter, geboren in 1917, werd boer 
in 1940. Hij was in de oorlog eerst in dienst 
geweest en krijgsgevangen, maar bleek na het 
overlijden van zijn vader onmisbaar voor de 
boerderij. Met steun van zijn ooms en de eerste 
arbeider, die het werk op een uitstekende manier 
regelde, lukte het de landerijen te bewerken en 
het vee te verzorgen, kortom het bedrijf in 
exploitatie te houden. Hij trouwde in mei 1946 
met Grietje Mulder en huurde de boerderij van 
zijn moeder.

Schades aan de boerderij
De boerderij heeft in de loop der jaren twee 
 branden overleefd. In 1812 is de schuur afge-
brand en is er ook schade ontstaan aan het huis. 
De dienst maagd had ruzie gehad met haar werk-
geefster en had de schuur in brand  gestoken. In 
de herstelperiode werd onderdak verleend aan 
een Franse deserteur. Gewond gevlucht uit het 
leger van Napoleon zocht hij onderdak op het 
Groninger platteland. Hij schilderde boven de 
schoorsteenmantel een Bijbelse afbeelding: 
Opstanding van Christus. Bijna een eeuw was 
deze afbeelding op de muur boven de schoor-
steenmantel te zien. Rond 1935 is de schilde-
ring gekocht door het Groninger Museum. Deze 
werd losgezaagd door een steenhouwersbedrijf, 
zorgvuldig ingepakt in kratten voor vervoer naar 
het museum, maar in eerste instantie niet ten-

toongesteld. Toen dat wel zou gebeuren bleek 
dat het kunstwerk vol scheuren zat. Het had dus 
beter bewaard kunnen worden boven de schoor-
steenmantel.

De tweede brand was in 1883, waarbij de schuur 
is afgebrand door hooibroei of blikseminslag. In 
eerste instantie leek er toen geen schade aan het 
woonhuis te zijn, hoewel later bij het afbreken van 
het huis wel verkoolde houtresten tevoorschijn 
kwamen, net als allemaal scheurtjes in de bepleis-
tering. Het lijkt er dus op dat het huis wel wat te 
lijden heeft gehad van de hitte. Ook bleek de 
noordwestgevel toen een anderhalfsteens muur 
te hebben in plaats van een enkelsteens muur, 
wat ook wijst op herstelwerkzaamheden. De 
schuur is destijds vervangen door een grotere.

Nieuwbouw
Aan het begin van de 21ste eeuw bleek dat het 
huis toe was aan onderhoud. Eerst werden nog 
wat herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar in 

2009 werd besloten tot een rigoureuzere aan-
pak. Er waren twee mogelijkheden: renovatie of 
nieuwbouw. Al snel werd gekozen voor nieuw-
bouw. Met renovatie ben je net zoveel geld kwijt 
en toch houd je een oud huis. Het bestaande 
huis is met de hand afgebroken. Dat was mak-
kelijk, omdat het gemetseld was met kalk. 
 Stenen, balken en vloerplanken waren nog goed 
bruikbaar en konden worden verkocht.
Het hele project heeft langer geduurd dan was 
voorzien, maar nu staat er een mooi nieuw-
bouwhuis, de schuur heeft een volledig nieuw 
dak en de uilenborden zijn weer in ere hersteld. 
Deze borden zijn aan de hand van foto’s van de 
oorspronkelijke uilenborden gemaakt. Een dure 
opgave, maar uiteindelijk goed gelukt.
Piet en Vera zijn de vijfde generatie Van Zanten 
op de boerderij. De zesde generatie komt er 
aan. Jan Pieter en Jaap van Zanten maken al 
deel uit van de maatschap en zullen op termijn 
de boerderij overnemen.

Marian Baarda

Pieter Jan van Zanten en zijn vrouw Lutgherdina Groeneveld (uit het archief van familie  
Van Zanten)

Samen met alle leerlingen en leerkrachten 
 trapten we de Kinderboekenweek op OBS 
 Garmerwolde af met het nummer Kom erbij! van 
Kinderen voor Kinderen en enkele boekfrag-
menten over vriendschap.

Kinderboekenweek Garmerwolde
In de verschillende groepen kwamen vriend-
schapsgroeimeters, waarop we goed konden 
zien welke leuke en aardige dingen we voor 
elkaar deden. 
Een hele doos mooie nieuwe (voor)leesboeken 

over het thema ‘vriendschap’ rijker, ging de 
bovenbouw de uitdaging met de bibliotheek aan: 
zoveel mogelijk boeken lezen en na elk boek 
creatieve opdrachten uitvoeren over dat boek. 
De onderbouw bracht een bezoekje aan de 
bibliotheek in Ten Boer, waar ze werden voor-
gelezen uit Mag ik meedoen? van John Kelly. In 
dat boek richt Eend zijn eigen club op, waarbij 
iedereen welkom is. 
De kinderen konden daarna in onder andere de 
tekenclub, de bouwclub en de leesclub allerlei 
opdrachten doen. 
Verder werden er in een gezellig hoekje in de 
school heel veel vriendschapsarmbandjes en 
-kettingen gemaakt en werden er allerlei leuke 
lessen gegeven die voortborduurden op een 
(voor)leesboek. Een geslaagde week!

Ruth Assink

Lekker op de bank met een 
goed boek over vriendschap 
(foto Laura Koops)
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De Thesinger Dörpsrun
 Traditioneel begint 

de  Thesinger 
Dörpsrun met de 
Kidsrun (foto Joost 
van den Berg)

 De Thesinger Dörpsrun is niet 
alleen voor hardlopers, maar ook 

voor wandelaars. Ina en Jamie 
van Zanten hebben 4 km 

gewandeld en Ina is met een 
ferme bos bloemen binnen

gehaald. Welverdiend, na een 
periode waarin ze met de nodige 

fysieke problemen te kampen 
heeft gehad. 

(foto Joost van den Berg)

 Kor van Zanten en 
Peter Heidema 
garanderen als 
verkeersregelaars de 
lopers van de 
Thesinger Dörpsrun 
een veilige route 
(foto Koos van de 
Belt)

 Trieneke Schuppert loopt niet alleen met de collectebus 
door Thesinge (zie KWF artikel), maar ook samen met Andreas 
Woldhuis de 4 km tijdens de Thesinger Dörpsrun  
(foto Joost van den Berg)

Allerzielen Thesinge
Op vrijdagavond 2 november is er voor kinderen een filmavond in dorps-
huis Trefpunt. De film Coco heeft als thema de Mexicaanse feestdag van 
de doden. Miguel, een twaalfjarige jongen die op het Mexicaanse platte-
land leeft, ontdekt een familiegeheim waardoor hij contact kan leggen met 
zijn overleden voorouders. Kinderen kunnen zich opgeven via de nieuws-
brief van Dorpsbelangen.

Op zondagavond 4 november is op de begraafplaats van Thesinge gele-
genheid om samen stil te staan bij onze overleden dierbaren. U bent wel-
kom tussen 18.30 uur en 20.00 uur. U kunt luisteren naar muziek, een 
bakje troost (koffie of thee) komen halen, een kaarsje branden, genieten 
van The Singers en dit jaar zullen de kinderen van CBS de Til ook een lied 
zingen. Ook kunnen de kinderen iets maken door middel van een kleine 
knutselopdracht.

Werkgroep Allerzielen: 
Alex Mollema, Esther Grotenhuis, 

Saskia VaatstraHoltman, Annelies Hofstede
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Tijdens de afgelopen redactievergadering 
van de G&T Express meldde een van de 
redactieleden dat er een nieuw bord was 
gesignaleerd aan de Oude Rijksweg waar 
‘sporthondenmassage’ op stond. De eerste 
reactie van de rest was iets in de trant van 
‘horen we dat wel goed?’. Maar het leek in-
derdaad te gaan om een hondenmasseur, en 
dan ook nog voor sporthonden. Dit sprak 
enorm tot de verbeelding en verschillende 
(soms absurde) interpretaties vlogen over 
de tafel. Hoe dan ook, dit nieuwtje wekte 
dusdanig de nieuwsgierigheid dat we beslo-
ten op onderzoek uit te gaan.

‘Sporthondenmasseur: dat is nou niet wat je 
zegt een alledaags beroep. Ik had er zelf in ieder 
geval nog nooit van gehoord.’ Met deze opmer-
king val ik maar gelijk met de deur in huis bij 
Ellen Bronsema, de eigenaresse van het bord. 
Samen met Jan Laffra woont zij sinds 2007 aan 
de Oude Rijksweg nummer 35 in Garmerwolde, 
waar ze een kleine kennel hebben met Groenen-
daelers (zie artikel G&T Express van juli 2009 in 
ons online archief via www.gentexpress.nl/
archief). De Groenendaeler herder heeft glan-
zend zwart lang haar en valt samen met onder 
andere de Mechelse herder onder de Belgische 
herders. Met hun honden doen Ellen en Jan aan 
hondensportwedstrijden op hoog niveau. En 
dan geen sledehondenwedstrijden of agility-
courses (over een parcours met obstakels, door 
tunnelbuizen en dergelijke), maar zogenaamde 
IPO-wedstrijden. IPO staat voor Internationale 
Prüfungsordnung. Hierbij gaat het om speur-, 
appèl- en verdedigingsvaardigheden, zeg maar 
het gerieflijker sportieve broertje van politie-
hondentraining. Dat doen ze al jaren, met veel 
plezier. Naast het fokken en de wedstrijden 
 verzorgt Ellen ook (sport)hondentrainingen; ze 
is gekwalificeerd kynologisch instructeur (kyno-
logie betekent ‘studie van de hond’). Deze acti-
viteiten vormen duidelijk de aanleiding voor haar 
stap naar de sporthondenmassage.

Gezonde Groenendaelers
Ellen is erg trots dat hun honden op zo’n hoog 
niveau mee kunnen draaien op de IPO-wedstrij-
den; ze zijn zelfs de enige Groenendaelers die 
meedoen! ‘De meeste Groenendaelers werden 
gaandeweg steeds minder geschikt als werk-
hond omdat er hoofdzakelijk werd doorgefokt op 
uiterlijke kenmerken. Dat leverde uiteraard erg 
mooie honden op, maar ging gepaard met sterk 
vergrote kans op epilepsie, maagkanker en 
andere problemen. Dat wil je natuurlijk niet.’ Na 
jaren van opleiding en gedegen voorbereiding 
begon Ellen derhalve met haar eigen ‘werklijn’, 
waar Groenendaelers uit een genetisch gezonde 
lijn werden gekruist met bloedverwante werk
honden zoals de Tervuerense herder (dat is een 
langharige Mechelaar), waar dat soort proble-
men niet speelt. De Groenendaelers uit hun 
kennel zien er niet alleen mooi uit, maar zijn dus 
ook goede werkhonden die op niveau kunnen 
sporten, dat leuk vinden om te doen en - belang-
rijk! - sterke sociale eigenschappen hebben 
waardoor ze ook gewoon hond kunnen zijn.

Sporthondenmassage in Garmerwolde

Hondenmassage met verschillende doelen
Maar hoe kom je dan zo bij massage? Ellen: ‘Die 
honden doen aan topsport. Het is lichamelijk 
behoorlijk belastend, onderschat dat niet. Een 
gedegen warming up en cooling down inclusief 
massage van de spieren heeft daar positieve 
invloed op, net zoals bij profwielrenners en 
andere topsporters. Zo kwam ik er eigenlijk mee 
in aanraking.’ Het is een jonge branche: de 
opleiding tot kynologisch masseur bestaat 
ongeveer tien jaar. Ellen heeft onlangs alle 
diploma’s gehaald en combineert dit nu met de 
kynologische expertise en werkzaamheden die 
ze al had als instructeur. ‘Binnen de honden-
sportwereld word ik inmiddels ook gevraagd 
voor massages bij de honden. Het is nu nog pril, 
maar wellicht gaat het lukken om op wedstrijd-
dagen een aantal sporthonden onder handen te 
nemen. Vijf jaar geleden werd daar nog een 
beetje vreemd tegenaan gekeken, maar het 
raakt nu steeds bekender. Ik heb zelfs een 
 artikel mogen schrijven dat is geplaatst in het 
vakblad Hondensport & Sporthonden’, vertelt 
Ellen trots. 
De hondensport vormde de voornaamste aan-
leiding, maar er was meer. ‘Ik kwam op een punt 
in mijn leven dat ik ging nadenken over wat ik nu 
echt belangrijk vond. Mijn honden deed ik naast 
een bijna volledige baan, waarmee ik wel geld 
verdiende, maar waar ik me eigenlijk al jaren 
niet goed voelde.’ Toen besloot ze te beginnen 
met de opleiding tot (sport)hondenmasseur. Dat 
was geen kattenpis. Eerst een half jaar kynolo
gisch masseur basis, met veel theorie en nog 
alleen gericht op ontspanningsmassage; daarna 
acht maanden gevorderd, gericht op bijvoor-
beeld honden met lichamelijke problemen en 
revalidatie; en tot slot vier maanden opleiding 
sportmassage. Naast sporthonden dient mas-
sage dus ook andere doelgroepen en doelein-
den. Het is meer dan massage alleen. Het 
omvat ook de analyse van de mogelijkheden 
van het bewegingsapparaat door middel van 
verschillende technieken. Zo behandelt Ellen 

ook honden na een operatie, oude honden en 
honden die om andere redenen moeite hebben 
met lopen. ‘Denk ook aan hulphonden en 
blinden geleidehonden; die verrichten in zekere 
zin ook topsport. Of ze hebben bijvoorbeeld 
asymmetrische klachten doordat ze steeds aan 
dezelfde kant van de rolstoel lopen.’

Een eigen praktijk
Na het behalen van het basisdiploma kon Ellen 
afgelopen maart officieel haar nieuwe bedrijf 
starten. Eind augustus kwam daar de vergun-
ning voor een praktijkruimte bij en werd een 
bedrijfsbord - de aanleiding van dit verhaal - in 
de grond geplaatst. De praktijkruimte is bijna 
klaar; een recent verworven massagetafel staat 
nu nog in de garage en wordt binnenkort in de 
ruimte geïnstalleerd. Op de vraag die vanaf het 
begin al op de lippen lag: ‘Boert het al een beetje 
qua klandizie?’ antwoordt Ellen: ‘Je wordt er 
echt niet rijk van. Het voornaamste is dat ik het 
met veel voldoening en plezier doe. Maar het 
gaat al best goed. Ik heb de komende week elke 
dag wel een of twee afspraken staan. Meestal 
bij de mensen thuis, want het eerste consult is 
altijd rustig kennismaken en wennen voor de 
hond. Ik heb klanten in Garmerwolde en 
 Thesinge en omstreken, maar vaak ook verder. 
Laatst moest ik bijvoorbeeld nog twee uur rijden 
voor een hond.’ 
Heb je nog iets voor in de nabije toekomst? ‘Ik 
stond laatst met een stand op de open dag van 
een dierenartsenpraktijk, waar baasjes konden 
kennismaken met honden massage. Dat was 
wel erg leuk. Ik wil graag meer van dat soort 
dingen gaan doen, zoals workshops geven over 
ontspanningsmassage en sportmassage bij 
honden, bijvoorbeeld hier in Garmerwolde.’
We houden u op de hoogte! Lezers die nu al 
geïnteresseerd zijn in Ellen’s diensten kunnen 
voor meer informatie kijken op de website 
www.ellenbronsema.nl.

Harjo de Poel

Djima, Ellen en Garry (foto Harjo de Poel)
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Zoals het er nu uitziet zal Jan Mollema na 1 
januari 2019 geen bestuurslid of beheerder 
meer zijn van dorpshuis Trefpunt in Thesin-
ge. Hoewel Jan na een eerder vertrek na ver-
loop van tijd terugkeerde, lijkt het afscheid 
van ‘zijn’ dorpshuis dit keer toch echt defi-
nitief. Bovendien verlaat ook financiële man 
Henri Schijf het bestuur. Hoewel deze feiten 
al bij veel mensen bekend waren is het toch 
schrikken voor Thesinge.

Jan Mollema, uniek boegbeeld van het dorpshuis
De beheerder van het dorpshuis vertrekt... In 
vrijwel ieder ander dorp wordt in zo’n situatie 
snel een goede opvolger gezocht. In Thesinge 
niet. Iedere dorpsbewoner weet dat een tweede 
Jan Mollema niet bestaat. Jan ís het dorpshuis. 
Hij zat aan tafel bij het ontwikkelen van de eerste 
plannen, hielp fondsen verwerven voor de bouw, 
was de eerste jaren penningmeester van het 
bestuur, nam zelf de kwast ter hand om het hele 
gebouw te verven, draaide jarenlang vrijwel alle 
bardiensten, maakte schoon, haalde nieuwe 
klanten binnen, beheerde de agenda, deed de 
inkopen, smeerde broodjes, regelde de cate-
ring, zette stoelen klaar… Kortom, Jan deed 
alles. Zonder vergoeding! Zulke mensen  worden 
al lang niet meer geboren. Een nieuwe Jan zoe-
ken is dan ook onbegonnen werk. Maar wat is 
dan wel een reële oplossing voor de toekomst?

Dorpsoverleg 27 september
Om op die vraag een antwoord te vinden 
 organiseerden de besturen van Trefpunt en 
Dorpsbelangen een dorpsoverleg op donder-
dagavond 27 september. Uiteraard in dorpshuis 

Trefpunt roept dorp te hulp
Trefpunt. Zo’n zestig dorpsgenoten kwamen af 
op de uitnodiging van de besturen. Voorzitter 
Hans Wind van Dorpsbelangen praatte de 
avond vlot aan elkaar, terwijl voorzitter Parry de 
Raad van Trefpunt tussendoor vertelde over de 
financiële stand van zaken na twee grote projec-
ten die zijn bestuur de afgelopen maanden heeft 
afgerond.

Investeringen in eigen grond, kerkgebouw en 
duurzaamheid
In juli van dit jaar werd het monumentale kerk-
gebouw naast Trefpunt overgedragen aan de 
Stichting Oude Groninger Kerken. Bij die gele-
genheid kocht het Trefpunt-bestuur de gepachte 
grond onder het dorpshuis en tekende het 
bovendien een huurovereenkomst om het kerk-
gebouw te exploiteren. Daarnaast is deze zomer 
de duurzaamheid van Trefpunt aanzienlijk ver-
beterd. Mede door de financiële ondersteuning 
van verschillende fondsen konden de werk-
zaamheden in augustus beginnen. Er zijn onder 
meer een kleine honderd zonnepanelen en een 
warmtepomp geïnstalleerd. Daarnaast zijn ver-
schillende andere bouwkundige aanpassingen 
uitgevoerd, zoals betere isolatie. Al met al is met 
deze ingrepen een enorme energiebesparing 
gerealiseerd.

Ideaal uitgangspunt met één flink probleem
Door deze investeringen heeft Thesinge sinds 
deze zomer een uitgebreid en zeer duurzaam 
dorpshuis, met minimale vaste lasten. Een model-
dorpshuis met alle faciliteiten. Zoiets is toch goed 
te beheren en te exploiteren, zou je zeggen. Maar 
wie neemt die verantwoordelijkheid op zich? En 

vooral, op welke manier? Meer dan tien jaar 
heeft Jan Mollema het beheer succes vol uitge-
voerd, samen met de andere bestuursleden en 
ondersteund door vele vrijwilligers uit het dorp. 
Maar vanaf 1 januari is er een groot probleem. 
Na het vertrek van Jan en Henri blijft voorzitter 
Parry de Raad als enig bestuurslid over. De 
vraag aan de zaal was dan ook: hoe lossen we 
dit op? Hoe houden we nu en in de toekomst de 
deuren van Trefpunt open voor het dorp?

Een zaal vol meningen
Verdeeld over vier subgroepen ontstond al snel 
een levendige discussie onder de aanwezigen, 
waarbij vele opties onder de loep werden geno-
men. Variërend van een betaalde beheerder die 
zelfstandig zijn eigen exploitatie rond moet krij-
gen, tot een terugkeer naar het systeem van het 
‘vroegere’ Trefpunt, waar huurders hun eigen 
kratje bier meenamen en zelf schoonmaakten. 
Tussen die twee uitersten passeerden vele 
oplossingen de revue. Elke variant werd door 
Hans Wind op grote vellen genoteerd. Het zal 
duidelijk zijn dat de zaal die avond niet tot één 
passende oplossing kwam, maar met de aan-
gedragen suggesties kan het bestuur beslist 
verder. Bij de gesprekken daarover wordt het 
bestuur ondersteund door een groepje vrijwillige 
meedenkers die zich aan het eind van de avond 
op verzoek van Parry aanmeldden. 
De G&T wenst het bestuur van dorpshuis 
 Trefpunt de komende maanden veel sterkte en 
wijsheid bij het nemen van de noodzakelijke 
beslissingen.

Rudy Noordenbos
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Elk jaar staat op de eerste vrijdag van  oktober, de dag van de rommel-
markt, de sportzaal in Garmerwolde vol met allerhande goederen. 
Maar dit jaar stond er wel heel erg veel. Alsof de mensen hadden 
gedacht: ‘Het is de laatste keer dat we spullen kunnen inbrengen.’ 
Want na zestien jaar stopt organisator Jantje Ypey.

Jantje en haar helpers vroegen zich wel even af: ‘Hoe krijgen we dat alle-
maal ordelijk uitgestald en ook nog op tijd? En hoe raken we het kwijt?’ Het 
is gelukt, zoals elk jaar. Voordat de eerste koopjesjagers en handelaren - 
ruim voor openings tijd - op de stoep stonden, was de markt ingericht, vol-
gens de bekende indeling: de grote tafel met serviesgoed, de curiosahoek, 
de banken vol speelgoed en in de kantine de grote boekenmarkt. En achter 
de grootste tafel vol met prijzen voor het Altijd-prijs-spel stond Jantje Ypey. 
Voor de laatste keer. 
Het was bomvol in de sportzaal. Er werd goed gekocht, de prijzentafel 
werd al snel leger, de loten raakten uitverkocht.

En de opbrengst is…
Na afloop, de onverkochte spullen opgehaald door een inbrengwinkel, de 
sportzaal schoon geveegd, stroomde de kantine vol met helpers en belang-
stellenden. Op tafel stond een enorme krentenwegge klaar,  feestelijk 

Afscheid van de GEO-rommelmarkt

 Jantje Ypey overziet nog één keer een deel van haar ‘rommel’ die 
nog een nieuwe eigenaar moet vinden (foto Koos van de Belt)

 Jantje toont de oorkonde die ze kreeg als supervrijwilliger van GEO 
(foto Joost van den Berg)

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, is 
het gezegde. Maar Otto van Klaarbergen zegt 
in zijn gedicht van (iets meer dan) honderd 
woorden precies wat Jantje betekent voor vv 
GEO:

Ons Jantje
Rommel zegt d’ain, mooi zegt de ander
Moar wel brengt ze tot mekander?
Dat is ons Jantje, de grote regeloar,
Zai speult dit al sinds mensenheugnis kloar
Wat levert het op?
Geld veur vv GEO per lot en per kop
Moar as je goud kieken, kin je meer leren
Want noast woar is er meer te waarderen
En dat is met mekoar, veur mekoar,
En Jantje brengt ons bie mekoar
Doe hest het talent moar t is ook wast der 
mit dust
Bist veur ons bezig, gefst die zelden rust
Dankjewel, wie dount geern veur GEO en 
veur die
Laive Jantje, ik hol van die.

 versierd met slagroom en vruchten, 
geschonken door sponsor Reinder 
van der Veen. Voorzitter Wim 
 Benneker mocht de opbrengst van 
de dag bekendmaken. Maar eerst 
sprak hij Jantje toe. Hij roemde 
haar verdiensten voor vv GEO: 
‘De ontelbare cakes die je bakte, je 
werk als barvrijwilliger, schoon-
maker, het organiseren van de bol-
chrysantenactie en natuurlijk de 
rommelmarkt. Zestien jaar lang 
was je de drijvende kracht achter 
de rommel markten. De opbrengst 
van deze laatste markt was 1.800 
euro. En de totale opbrengst van 
de zestien rommelmarkten bij 
elkaar was 15.000 euro. Wat een 
prestatie: ontzettend bedankt!’

Er waren bloemen, een cadeau-
bon, en - waar Jantje het meest blij 
mee was - een speciale oorkonde 
voor de ‘supervrijwilliger van GEO’.

Anne Benneker
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Je kunt ze geen nieuwe bewoners meer noe-
men, want Ewout en zijn dochter Nina wonen al 
meer dan een jaar aan Bakkerstraat 3 in 
 Thesinge, samen met vijf katten. Ze woonden in 
de wijk Ulgersmaborg in Groningen, maar een 
huis in de omgeving van de stad leek hen wel 
wat. Thesinge was bij beiden bekend. Ewout 
woonde ruim twintig jaar geleden aan de Lage-
weg in Garmerwolde. Op de fiets reed hij wel-
eens door Thesinge en vond het een mooi dorp. 
Nina kende het dorp via haar vriendin Luna die 
ook in Thesinge woont. Van de verhuizing naar 
Thesinge hebben zij geen spijt. ‘Ik vind het een 
heerlijk dorp, rustig en er heerst een ontspannen 
sfeer. De barbecue, een poosje geleden, met 
verschillende straten vond ik heel erg leuk.’, ver-
telt Ewout. ‘En Thesinge is goed bereikbaar 
vanuit de stad.’

Toch was het ook wel wennen. Nina vond het 
fietsen met tegenwind van of naar school best 
lastig. Zij zit in het eindexamenjaar van het Prae-
diniusgymnasium. Zij weet nog niet precies wat 
zij hierna wil gaan doen. Misschien de kunstaca-
demie, want zij tekent al vanaf de tijd dat ze een 
klein meisje was. Af en toe schildert ze ook. 
Maar misschien wordt het ook wel een studie 
antropologie of psychologie. ‘Iets met mensen, 
maar ik moet het nog specifiek uitzoeken.’
Ewout heeft regelmatig in de zorg gewerkt. Hij 
begeleidde bijvoorbeeld jongeren vanuit de 

Even voorstellen: Ewout en Nina uit Thesinge
gevangenis weer de maatschappij in. ‘Jongeren 
die pech hadden in hun opvoeding’, zoals hij het 
zelf behoedzaam formuleert. Op dit moment is 
hij zich aan het heroriënteren op de arbeids-
markt. Misschien gaat hij toch weer de zorg in, 
want dat werk heeft een stukje meerwaarde 
voor hem.

Voor katten heeft hij altijd al een grote passie 
gehad. Dat kan haast ook niet anders als je er 
vijf hebt. En hij heeft nog een passie: schaken. 
Als kind was hij al een fervent schaker. Hij gaf 
schaaklessen op scholen en heeft bijvoorbeeld 
op de basisschool van Nina een schaakclub 
opgericht. Bijzondere films kijken, is ook nu nog 
zijn ding. Liefst oude B-films waarin acteurs, bij-
voorbeeld tijdens een storm, zelf moeten mee-
bewegen om te laten zien hoe hard het waait. 
Volgens Nina is haar vader altijd een beetje een 
hippie geweest, ook al heeft hij nu geen lang 
haar meer. Ooit speelde hij in verschillende 
bandjes basgitaar en dwarsfluit. Ook heeft hij 
een tijd in een Pipo-achtige kermiswagen 
gewoond met een geit. 
Op dit moment maakt Ewout collages van bij-
zonder papier met een techniek die hij zelf ont-
wikkeld heeft. Het zijn heel verfijnde collages. 
Wie weet komt er in de toekomst nog eens een 
expositie van zijn werk in de Kloosterkerk.

Irene Plaatsman

Ewout poseert trots naast een van zijn eigen 
collages (Nina was niet aanwezig toen deze 
foto werd gemaakt) (foto Koos van de Belt)

Maandag 10 september werden vier vrijwilligers met een fraaie bos 
 bloemen bedankt voor hun jarenlange inzet voor het Koningin Wilhelmina 
Fonds (KWF). Deze Nederlandse stichting zet zich in voor minder kanker, 
meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex)kanker patiënten.
Jaarlijks wordt daarvoor in de eerste week van september deur aan deur 
gecollecteerd. In Thesinge lopen daarvoor al vele jaren vier vrijwilligers: 
Jolanda Bol (al 10 jaar), Welly Boer (al 17 jaar), Trieneke Schuppert (al 23 
jaar) en Anna Vink (al 31 jaar!). Jolanda is bovendien de coördinator in 
Thesinge. Die taak heeft ze destijds overgenomen van Aagje Oudman, die 
nu in Ten Boer woont. 
Hoe betrokken de vier dames ook zijn bij het goede doel, ze hebben 
 besloten dat de afgelopen collecteweek hun laatste week als vrijwilliger 
was. Namens de afdeling Ten Boer van het KWF werden ze daarvoor 
bedankt met een fraaie bos bloemen.
Over de afgelopen jaren zijn natuurlijk vele anekdotes en mooie verhalen 
te vertellen. Zo werd drie jaar achtereen, in de jaren na de invoering van 
de euro, een biljet van 100 gulden in de collectebus aangetroffen. Helaas 
bleek de ‘gulle gever’ goed te kunnen kopiëren, de biljetten bleken name-
lijk nep. Of het verhaal van het kind dat uit zijn eigen spaarpot een bedrag 
haalde voor het goede doel.
Wat de collectanten steeds meer ervaren is dat de mensen geen contant 
geld meer in huis hebben, of daarvoor de spaarpot van hun kinderen 
moeten aanspreken. Een tip is om een bakje met kleingeld in de nabijheid 
van de deur te zetten, zodat niet het hele huis en de auto afgezocht hoeft 
te worden voor wat kleingeld en er altijd wat in de bus gedaan kan worden. 
En in de toekomst zullen de huis-aan-huiscollectanten mogelijk met een 
mobiel pinapparaat op pad gaan.

Oproep
Maar daarvoor zullen eerst nieuwe collectanten moeten worden gevonden 
én iemand die de coördinatie voor Thesinge op zich neemt. Jolanda kan 
je daarover de nodige informatie geven. Mocht je tijd en belangstelling 

Stoppende KWF-collectanten Thesinge in de bloemen gezet
hebben laat het haar dan weten (telefoonnummer 06 20 283 916). De 
opbrengst van de huis-aan-huiscollecte was dit jaar in Thesinge € 391,32. 
Zo’n mooi bedrag is voor het KWF zonde om elk jaar te missen. In 
 Garmerwolde werd net ietsje meer opgehaald: € 406,16.

Koos van de Belt

Anna Vink, Jolanda Bol en Trieneke Schuppert zijn bedankt voor hun 
werk met een fraaie bos bloemen. De bos in de emmer is voor Welly 
Boer, die niet aanwezig kon zijn. (foto Koos van de Belt)
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Sinds eind augustus wonen Harma en Harry 
met hun hond Boris in Garmerwolde aan de W.F. 
Hildebrandstraat nummer 26. Deze van oor-
sprong Stadjers zijn via Hoogezand en Delfzijl in 
Garmerwolde komen wonen. Dit dorp was bij 
hen bekend omdat de zus van Harry in de L. van 
der Veenstraat woont. Voor Harma was daarbij 
van belang dat het dorp zo lekker dicht bij de 
stad is. Ze hebben jarenlang prima in Delfzijl 
gewoond, maar het feit dat ze nu op de fiets zo 
in het centrum van Groningen kan zijn, is voor 
Harma een groot geluk. Bovendien is het Noord-
dijk-gebied prachtig om te wandelen, wat zij ook 
graag doet, bij voorkeur met Boris, de tien jaar 
oude labrador. Ze hebben al ontdekt dat ze in 
een fijne straat zijn komen wonen, met leuke 
buren en buurhonden.

Wat wonen betreft zijn Harry en Harma de provin-
cie niet uitgeweest, maar mede vanwege het werk 
van Harry hebben ze veel van de wereld gezien. 
Harry heeft jaren bij Ned Lloyd als scheepswerk-
tuigkundige op de grote vaart gezeten. Harma 
mocht indertijd meevaren, mits ze getrouwd 
waren. Dus zijn ze op jonge leeftijd getrouwd, 
heeft Harma haar werk bij C&A opgezegd en 
hebben ze een dikke twee jaar samen de 
 oceanen bevaren. Er was daarnaast vaak tijd 
genoeg om de verschillende havensteden te 
verkennen, waardoor het niet alleen maar varen 
was, maar ook een mooie kennismaking met 
veel verschillende landen en culturen.

Toen de kinderen kwamen, drie jongens, zijn 
Harma en Harry in Hoogezand gaan wonen. 
Harry kon werk krijgen in de elektriciteits-
voorziening, in eerste instantie bij de EGD, in 
1967 voortgekomen uit de fusie van PEB en 
Laagspanningsnetten. De Hunzecentrale nam 
de elek triciteitsvoorziening van de stad voor zijn 

Nieuwe bewoners Garmerwolde

rekening, maar die is medio jaren 70 overge-
nomen door de Eemscentrale. Harry is toen 
voor de Eemscentrale gaan werken. Omdat hij 
 binnen een straal van twintig kilometer rond zijn 
werk moest wonen, zijn Harma en hij met de 
kinderen verhuisd naar Delfzijl. 
Naast zijn technische werk heeft hij ook veel 
trainingen gegeven en rond zijn pensionering 
heeft hij in dat kader ook weer even gevaren op 
een opleidingsschip. Naast techniek is Harry 
van de educatie: hij vindt het leuk om zijn kennis 
te delen en jongeren enthousiast te maken voor 
techniek. 
Harma was ondertussen een opleiding verzor
gende gaan doen en zij heeft jaren gewerkt als 
verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) 
in met name verpleeghuis Maartenshof.

Inmiddels werken ze beide niet meer en zijn de 
kinderen lang en breed het huis uit. Twee wonen 
in Engeland en een in Groningen, en ze hebben 
vier kleinzonen. Harry en Harma houden nog 
steeds van reizen en ze gaan veelvuldig op pad, 
naar binnen- en buitenland. Momenteel vraagt 
hun nieuwe huis echter ook de nodige aandacht. 
Beetje bij beetje wordt het aangepast naar hun 
wensen. En dan moet er nog tijd overblijven voor 
het wandelen, zwemmen en het stijldansen; de 
gezamenlijke hobby. Ooit begonnen bij dans-
school Bus in de stad, dansen ze nu al weer 
jaren in Hoogezand bij dansschool Van der Vlag. 
Ze hebben ondertussen een behoorlijk niveau in 
de benen, maar het is vooral een gezellige 
manier van uitgaan. 

Simone Tjakkes

Boris, Harma en Harry in hun tuin aan de W.F. Hildebrandstraat (foto Hieke)

In de Garmer & Thesinger Express wordt u min 
of meer regelmatig op de hoogte gehouden van 
de stand van zaken rond de renovatieplannen 
van dorpshuis De Leeuw. Wat is er de laatste tijd 
gebeurd? Wel, een paar dingen zijn zeker het 
vermelden waard:
• 12 oktober werd duidelijk dat de start van de 
nieuwbouw/versterking pas eind maart of begin 
april zal plaatsvinden. En niet begin januari, 
zoals tot nu toe gedacht. De voorbereiding, voor-
namelijk de papierwinkel, is ingewikkelder dan 
gedacht en vergt veel meer tijd dan verwacht;
• hopelijk kunnen we dan het volledig ver-
nieuwde dorpshuis in september volgend jaar 
weer in gebruik nemen;
• 19 oktober kreeg ik een zeer plezierig tele-
foontje van wethouder Peter Heidema. Ons 
dorpshuis kan binnenkort een subsidie van circa 
25.000 euro tegemoet zien, te besteden aan ‘het 
duurzaam maken’ van De Leeuw;
• een eerste aanzet voor een duurzaam dorps-
huis is inmiddels gedaan. Ons dorpshuis neemt 
met 35 zonnepanelen deel aan de Energie-Coö-

Renovatie dorpshuis De Leeuw
peratie-Noorddijk. Om de administratieve romp-
slomp met de verrekening van de ‘eigen opge-
wekte stroom’ voor ons eenvoudiger te maken is 
het dorpshuis overgestapt van energieleveran-
cier. Per november gaan we gas en stroom 
betrekken van Energie-Van-Ons.  Energie-Van-Ons 
is de koepelorganisatie van vrijwel alle lokale 
energiecoöperaties hier in Noord-Nederland 
(Groningen, Friesland en Drenthe);
• het nieuwbouwproject voor het achterhuis van 
De Leeuw, te weten de grote zaal, toilettengroep 
en entree, is aangemeld bij de NAM. Dit is 
gedaan omdat er zo een extra ‘niet-onaantrek-
kelijke’ subsidiemogelijkheid ontstaat. Er zijn 
aan dit traject wel enkele voorwaarden verbon-
den. Zo moet de vervangende nieuwbouw voor 
het achterhuis constructief gezien volledig los 
komen te staan van het voorhuis. Van die 
 scheiding merk je in het dagelijks gebruik van 
het dorpshuis natuurlijk niets. Verder moet de 
nieuwbouw aardbevingsbestendig zijn. Dat ver-
eist onder andere een ingewikkelde bereke-
ningsmethode voor de constructie (fundatie, 

vloeren, spanten enzovoort). Niet elk ingenieurs-
bureau heeft de expertise in huis voor dergelijke 
berekeningsmethoden. Voor ons heeft HADO in 
Delfzijl de berekeningen gemaakt. En tenslotte: 
de uitvoering van dit nieuwbouwproject valt vol-
ledig onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
van het dorpshuis. Ook alle risico’s, zoals kos-
tenoverschrijdingen. We zijn nu dus druk bezig 
om alles ‘dicht te timmeren’, zo gezegd;
• inmiddels is onze architect aan de slag gegaan 
om de tekeningen nog een keer, hopelijk de laat-
ste keer, aan te passen. Eerder kon dit nog niet 
omdat het wachten was op de definitieve con-
structieberekeningen voor de nieuwbouw. Daar-
uit bleek bijvoorbeeld dat er in de grote zaal een 
spant meer nodig was dan eerst voorzien;
• verder zijn we ook gestart met het Flora & 
Fauna-onderzoekstraject (het gebouw en directe 
omgeving). Die Flora & Fauna-rapportage heb-
ben we onder andere nodig bij de vergunning-
aanvraag.

Het Bouwteam, Henk Vliem
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Nieuws Garmerstee
Gevangenismuseum Veenhuizen
Op donderdag 13 september brachten we met 
twintig personen een bezoek aan het Gevangenis-
museum in Veenhuizen. We vertrokken om 
kwart over negen vanaf de Agrishop in Garmer-
wolde en reden via een mooie toeristische route 
in colonne naar Veenhuizen. 
Na de koffie met koek namen we plaats in een 
heuse boevenbus met getraliede ramen. We 
hebben geluk: Gerrit, onze gids, is een ervarings-
deskundige. Hij heeft jarenlang gewerkt in 
Esserheem, het gebouw waar de zwaarste crimi-
nelen werden geplaatst. Ook Willem  Holleeder 
en de Drie van Breda hebben er gezeten. Toen 
de hoge heren ontdekten dat de drie oorlogs-
misdadigers vrij over het terrein rondliepen, 
 werden ze in 1951 overgebracht naar de Koepel-
gevangenis in Breda.
We rijden langs karakteristieke gebouwen met 
allerlei opvoedkundige namen, zoals ‘Kennis is 
Macht’ (daar woonde het hoofd der school), 

‘Werk en Bid’ (eerst werken dan bidden) en 
‘Werken is Leven’. De woonhuizen waren oor-
spronkelijk bedoeld voor het personeel; hoe 
hoger je rang, hoe groter de woning en hoe dich-
ter bij de hoofdweg. Een rode beuk voor de deur 
betekent status. Als je zelf geen ruimte had, 
plantte je een boom aan de overkant van de 
straat, een zogenoemde overtuin. De woningen 
mogen nu vrij worden verkocht, de helft van de 
bewoners werkt nog bij de justitie.

Na de rondrit namen we een kijkje in de Rode 
Pannen, een echte gevangenis voor zware jon-
gens met isoleercel, luchthok en cellen met 
dikke deuren en sloten. Je moet er maar de hele 
dag in opgesloten zitten! 
De gevangenen moesten werken voor hun geld. 
Wil je roken? Werk er voor. Als bewaker moet je 
sterk zijn en op je strepen blijven staan: de 
gedetineerden zijn vaak lefgozers die menen 
dat ze iedereen kunnen bevelen.

Na de lunch volgde een rondleiding door het 
museum. 
Johannes van den Bosch was de grondlegger 
en richtte de Maatschappij van Weldadigheid 
op. Hij kocht grond in Drenthe en begon er een 
kolonie voor zeer arme gezinnen. Ook wezen, 
bedelaars en landlopers konden er terecht. Je 

moest er leren werken, niet alleen je hand 
ophouden. De kinderen kregen goed onderwijs, 
beter dan buiten Veenhuizen. 
Van veel bekende Nederlanders komen de voor-
ouders uit dit armengesticht. Maar tijden veran-
deren en de bedelaarsgestichten werden straf-
inrichtingen. We zien allerlei martelwerktuigen 
en horen de gruwelijkste verhalen; men ging niet 
bepaald zachtzinnig met de gevangenen om. 
Voor spot en ter lering werd men aan de schand-
paal genageld; iedereen mocht hen met fruit en 
eieren bekogelen en tegen hen aan plassen. 
Ook het afhakken van de hand (bij diefstal) of 
het afsnijden van de tong waren gebruikelijke 
straffen. En velen werden op gruwelijke wijze 
gedood; de rijken stierven een mildere, snellere 
dood dan de armen.
Al met al was het een interessante dag, het is 
beslist een kijkje waard.

Film Baltische Staten
Op donderdag 11 oktober kwamen we voor de 
eerste keer na de zomerstop weer bijeen in 
dorpshuis De Leeuw. Zo’n twintig mensen geno-
ten van een mooie film van Jan van der Molen 
over de camperreis van hem en zijn vrouw naar 
de Baltische Staten. Ze hebben heel wat kerken 
en kathedralen met prachtige glas-in-lood ramen 
en (plafond)schilderingen bezocht. En mooie 
kastelen, musea, parken en tuinen gezien. Tot 
besluit zien we Jan genieten van een plaatselijke 
- scherpe - lekkernij: zijn gezicht spreekt boek-
delen!

Lezing Verliezen en Veranderen
Op donderdag 8 november houdt Jantje  Brouwers 
een lezing over verliezen en veranderen. Of het 
nu gaat om verlies van een dierbare, gezond-
heid, het huis, je baan of iets anders. Wat doet 
verdriet met je leven, wat doe jij er mee? De 
presentatie is interactief, dat wil zeggen dat het 
publiek betrokken wordt in het verhaal.
We beginnen om 14.30 uur en natuurlijk is ieder-
een weer van harte welkom.

Hillie RamakerTepper
Luchtplaats in de Rode Pannen
(foto Diena Tichgelaar)

Jan van der Molen vertelt bevlogen over zijn 
reis door de Baltische Staten 
(foto SiebKlaas Iwema)

In het juli-nummer van de G&T 
Express mocht ik een ‘succes’ad-
vertentie plaatsen. Ik kon het graf 
van mijn ouders niet meer verzor-
gen en vroeg of iemand dat van mij 
wilde overnemen.
Toen ik de advertentie opgaf vroeg 
ik me af of er wel iemand zou zijn 
die dat wilde doen en ik dacht: ‘Als 
er maar één is, die zich opgeeft, 
dan ben ik al blij.’
Groot was dan ook mijn verheugde 
verwondering dat ik zeven mensen 
kreeg die zich aanmeldden. En 
daar deze mensen mij allen even 
lief waren heb ik de directrice van 

Het succes van een stoomfluitje
Hoogwatum - de serviceflat waar ik 
nu woon - gevraagd of zij een lootje 
wilde trekken. Ik had de zeven 
namen op zeven briefjes geschre-
ven en die in een doosje gestopt. 
Angelique van den Broek deed dat 
en zo is alles op een eerlijke manier 
gebeurd en weet ik, dat de graven 
nu goed verzorgd zullen worden.
Ik ben blij dat ik een groot deel van 
mijn jeugd in Garmerwolde heb 
doorgebracht, een dorp waar zulke 
dingen gebeuren; waar men hulp 
biedt als daarom gevraagd wordt.

Jaap Reinders, Delfzijl

 Wist-u-dat…
•  Sint Maarten dit jaar op  

10 novem ber gevierd wordt in 
onze dorpen?

•  u dus maar beter op tijd snoep 
in huis kunt halen?

•  de molen in Thesinge zijn 
wieken weer terug heeft?

•  deze afgelopen 12 oktober op de 
nieuwe roeden bevestigd zijn?

•  deze vervangen moesten 
worden in verband met 
mogelijke metaalmoeheid in de 
boutverbindingen?

•  de molen als het goed is half 
november weer kan draaien?
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Heeft u zin om mee te doen in een bijzonder 
toneelstuk in de Kloosterkerk van Thesinge? 
Een stuk dat opgevoerd gaat worden voor het 
dorp, maar ook zoveel mogelijk door mensen uit 
het dorp? Historische verhalen van ons dorp, de 
kerk en het kerkhof vormen de basis voor het 
stuk. We zijn op zoek naar enthousiastelingen. 
Dorpelingen die een rol willen spelen, anderen 
die willen helpen met bijvoorbeeld decorbouw of 
het maken van kleding, mensen die hand- en 
spandiensten willen verrichten en ga zo maar 
door. Lijkt u dit wat, dan is dit uw kans!

De voorstelling in Thesinge is onderdeel van 
een serie. Onder de projectnaam Veur Aaltied 
presenteert Stichting Pandeon volgend jaar bij 
tien verschillende Oude Groninger Kerken een 
theatervoorstelling. Thesinge doet ook mee en 
ons dorp is zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019 
aan de beurt, dus zet die data alvast in uw 
agenda.
Een tijdje geleden is er een kort promotiefilmpje, 
een zogenaamde ‘teaser’, voor dit project in de 
Kloosterkerk gemaakt dat u misschien al hebt 
gezien. Zo niet, kijk dan op www.thesinge.com. 

Historisch theater, wie doet er mee?

Naast regisseur en verhalenmaker Ben Smit en 
productieassistent Iris van Dijk zijn wij als werk-
groep bij dit project betrokken. Ben is hard op 
weg om het verhaal voor het toneelstuk te vol-
tooien. Hij heeft al wel een werktitel gekozen: 
‘De schapen van de bokken gescheiden’. In het 
verhaal komen onder andere figuren als Coppen 
de Mepsche, onze schrijvende non Stine  Dutmers 
en dominee Petrus Buisman en zijn echtgenotes 
voor.
Op woensdagavond 7 november aanstaande 
om 20.00 uur willen wij, samen met Ben Smit en 
Iris van Dijk en alle enthousiastelingen, in dorps-

huis Trefpunt de volgende stappen bespreken.
Zin om mee te doen? Stuur een mail naar Anne-
lies Hofstede (mail@annelieshofstede.nl) of bel 
Pluc Plaatsman (06 14 948 438).
We kunnen er met elkaar een prachtig stuk van 
maken. The Singers hebben al aangegeven 
mee te willen doen, dus de eerste ‘schapen’ zijn 
al over de dam. 

De Werkgroep Veur Aaltied Thesinge:
Simone Bouwstra, Annelies Hofstede, 

Madelon Otten, Pluc Plaatsman

Jakob van der Woude en Jacob van Zanten in actie in de teaser van Veur Aaltied  
(stills uit teaser gemaakt door Stichting Pandeon)

Als je lang in zo’n dorp woont en van geschie-
denis houdt, ga je je als vanzelf interesseren 
voor dat geheimzinnige klooster dat ooit 
midden in het dorp stond. Wat voor mensen 
woonden en werkten daar? Wat  deden ze 
zoal? Hoe koud was het er ’s winters? Hoe 
heetten ze?

De naam Stine Dutmers is bekend bij velen in 
Thesinge en omstreken. Zij was een van de non-
nen in het klooster Germania. Dankzij haar schit-
terende werk heeft hoogleraar Jos  Hermans ooit 
kunnen traceren welke boeken destijds in het 
schrijfatelier van het Thesinger klooster zijn 
geschreven en waar ze zijn gebleven. Een abso-
lute ster in het illustreren – zie de voorbeelden in 
het baarhuisje bij de Kloosterkerk – was onze 

‘Wij noemen haar Stine…’
Stine Dutmers. Deze laatmiddeleeuwse non was 
zo trots op de prachtige getijdenboeken die ze 
schreef en illustreerde, dat ze die, tegen de 
gewoonte van die tijd in, signeerde met de letters 
‘sd’. Met enige overdrijving zou je dus kunnen stel-
len dat de Renaissance in Thesinge is begonnen.

Stine is een mooie naam, ook nu nog. Wij zouden 
niet vreemd opkijken als er binnenkort een nieuw-
geborene met die naam gaat prijken. Maar Stine 
had collega’s, die ook prachtige voornamen had-
den. En al die namen zouden heel mooi staan op 
eenentwintigste-eeuwse geboortekaartjes. Dus: 
bent u zwanger van een meisje of hebt u plannen 
in die richting? Laat u dan inspireren door onder-
staande namenlijst en kies een echte oud- 
Thesingse meisjesnaam.

Uit archiefonderzoek blijkt dat tussen 1556 en 
1605 de nonnen alhier de volgende voornamen 
hadden:
Aleyt (3x), Anna (7x), Aue, Calina, Catharina, 
Elbrich, Elisabeth, Elleke, Else, Elsyen, 
Fenne (2x), Geertruyt, Gese, Gheertrut (2x), 
Grete, Guilhelma, Hemelie (Hemke), Hille, Ide, 
Johanna (2x), Jost, Lamme, Lutgert, Luytien, 
Lysabeth, Marriken, Marten, Ryckelant, 
Stine (2x), Swane, Teteke, Vrede en Wijwe.

De Thesingse nonnen waren allen afkomstig uit 
de omgeving, want ze hadden ‘specifiek omme-
landse achternamen’. Bij voldoende belangstel-
ling publiceren wij graag een lijst met de voor-
namen van de monniken uit die tijd.

Ton Heuvelmans
Bron: Damen, Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in 
de provincie Groningen (Assen, 1972), 1234.
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Rudy Noordenbos (foto Daphne Wiegertjes)

Dag allemaal,
Mijn naam is Rudy Noordenbos, ik ben 61 jaar 
en sinds vorige maand de nieuwe eindredacteur 
van de G&T. Ik volg daarbij Jan Ceulen op, die 
na zijn 65e verjaardag met deze functie is 
gestopt. De krant heeft drie eindredacteuren. 
Marja Wijnand, Yvonne Broekhuizen en ik 
maken elk eens in de drie maanden de krant. 
We verzamelen de artikelen, bekijken ze op 
inhoud en correct taalgebruik, zorgen dat ze 
compleet zijn en de juiste foto’s bevatten en 
combineren ze vervolgens tot een document 
waar  grafisch vormgever Aly Pepping mee uit de 
voeten kan. We worden daarbij ondersteund 
door de ‘kritische meelezers’ Metha Nijkamp, 
 Hillie  Ramaker, Jan Ceulen en Lucie Kol.

25 jaar tekstschrijver, daarna caféeigenaar
De meeste mensen in Thesinge kennen mij als 
eigenaar en kok van eetcafé de Oude School. 
Dat werk heb ik zo’n acht jaar met heel veel 
 plezier gedaan, ondersteund door mijn vrouw 

Onze nieuwe eindredacteur Rudy Noordenbos
Daphne en dochter Jori. Maar voor ik aan dat 
project begon ben ik ruim 25 jaar zelfstandig 
tekstschrijver en communicatieadviseur geweest 
voor allerlei bedrijven en overheden. In een zeer 
grijs verleden heb ik bovendien Nederlands 
gestudeerd en ben ik zelfs leraar in dat vak 
geweest. Mijn nieuwe functie als eindredacteur 
komt dus niet helemaal uit de lucht vallen.

Nieuwe uitdaging
Hoewel ik genoot van mijn werk als café-eigenaar, 
besloot ik eind 2016 te stoppen met de Oude 
School vanwege de toch wel wat tegenvallende 
resultaten. Twee maanden daarna werd dit 
besluit nog eens bevestigd, omdat ik toen mijn 
eerste van drie hartaanvallen kreeg. Door deze 
hartziekte heb ik tot nu toe nog niet weer gewerkt 
en heb ik afscheid moeten nemen als bestuurs-
lid van de vereniging Dorpsbelangen. Ik vul mijn 
dagen vooral als klusser in en om het huis en in 
onze zelfgebouwde camper. Na een langdurige 
revalidatie in Beatrixoord deze zomer gaat het 

veel beter met mij. Nog niet helemaal perfect, 
maar goed genoeg om mij op een verjaardag 
spontaan aan te melden als vrijwilliger voor de 
vacature van eindredacteur. Een nieuwe uitda-
ging waar ik mij enorm op verheug vanwege het 
leuke werk, maar vooral ook vanwege het erg 
gezellige team!

Rudy Noordenbos

Stoomfluitje
Het wordt weer kouder: vogelvoedertijd! 
Voederhuisjes, -plankjes, -silo’s en pindakaashouders te koop. 
Tevens diverse modellen nestkastjes en aanmaakhoutjes. 
Kom eens snuisteren! 
R.J. Ganzeveld, 
W.F. Hildebrandstraat 45, Garmerwolde.

Indien de G&T het Lopend Eten volledig zou 
willen verslaan, zouden we er dit jaar zes 
redactieleden op hebben moeten zetten. Zo-
veel zijn er wel in Thesinge, maar ze deden 
niet allemaal mee, dus u zult het met een 
persoonlijk verslagje moeten doen, aange-
vuld met wat geruchten en achtergrondinfo.

Om met het laatste te beginnen: er deden dit 
keer 48 mensen mee en daarvan stortten een 
aantal hun tegoed in de Ronald McDonaldpot. 
(Elke deelnemer betaalt, maar elke kok krijgt 
uitbetaald en daar kan je ook van afzien.) Dat 
leverde de lieve som van 315 euro op.
Dorien Zweers had bedacht dat het leuk was een 
prikbubbeldrankje te serveren bij het samen-
komen en ontvangen van de route in dorpshuis 
Trefpunt. Dit als troost voor het afschaffen van 
de nazit - die nooit zo heel druk bezocht werd - in 
datzelfde dorpshuis. En zo geschiedde en werd 
iedereen verrast met een glaasje heerlijke droge 
cava (Spaanse champagne).

Eén stel deelnemers, Ton en Aly, waren nogal 
acuut ziek geworden (ja beiden!), een andere 
deelnemer bedacht vrijdags dat ze weer eens 
vergeten was zich op te geven. En nog een 
ander was alleen.
De vergeetachtige (Richt van naam) werd door 
de onvolprezen organisatie (de overbekende 

Lopend Eten nummer negen

koks Ton en Christien) aan de allenige (Karin) 
gekoppeld en Richt kreeg ook nog de kokstaak 
van het zieke stel toebedeeld - inclusief recept 
en het reeds ingekochte deel van de ingrediën-
ten. Karin had al een voorgerecht bedacht, dus 
dit gelegenheidsstel had de eer twee gangen te 
serveren! Extra stoelen werden tussendoor nog 
even bij Hans en Anja geleend. Zo kan LE 
zomaar IE worden (Improviserend Eten).

Verder was het weer net zo superleuk als 
Lopend Eten nou eenmaal is: je komt bij mensen 
waar je niet eerder was, of die je niet zo goed 
kent, en je eet, drinkt en kletst voortreffelijk.

Carla en ik serveerden een hoofdgerecht: osso-
buco met risotto en enige groentes. De gasten 
waren erg tevreden.
Het toetje vierden we vlak over de brug, bij Arjan 
en Janiene. De overige gasten woonden daar 
ook niet ver vandaan en of dat nu de reden was 
weten we niet, maar het werd 3.00 uur vooraleer 
we opstapten, terwijl een van de disgenoten 
onophoudelijk ‘Ik heb nog nooit zo gelachen.’ 
riep.
Kortom: eten, drinken, praten, lachen en een 
beetje lopen: hoe heerlijk kan je het hebben in 
Thesinge?

Jan Ceulen

Aan tafel bij Dorien en Geerten Eijkelenboom (foto Dorien Eijkelenboom)
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Karlijn geniet elke dag van de fietstocht van 
Lewenborg naar Garmerwolde om daar naar 
school te gaan. Ze vindt de zonsopkomst heel 
mooi en daar wordt ze steeds weer erg vrolijk 
van. Daarom heeft ze een weerfoto van 
zichzelf met de zon opgestuurd naar het 
Jeugdjournaal en die is op 12 oktober 
uitgekozen. Je kunt deze terugkijken op 
www.jeugdjournaal.nl/uitzending/36833avond
journaal.html. (foto Astrid Boogers)

In 2019 start in de kerk van Garmerwolde het 
project Feest! In Oost en West. Dit najaar worden 
daarvoor de eerste bouwkundige stappen gezet. 
Op de najaarsvergadering van Dorps belangen 
wordt daarover een presentatie ge-geven. 
Feest! In Oost en West is onderdeel van Feest! 
Weet wat je viert, een landelijk educatieproject 
van Museum Catharijneconvent in Utrecht. In 
een aantal Nederlandse musea is dat project al 
gerealiseerd. Voor het noorden is de Stichting 
Oude Groninger Kerken partner. De stichting 
heeft als locatie de kerk, Kerkhörn en de toren 
van Garmerwolde uitgekozen. 

De bouwplannen
Kerkhörn wordt herbouwd tot een mooi ont-
vangstgebouw. Het gebouwtje zal in grote lijnen 
zijn huidige vorm houden, maar wel ruimer en 
veel mooier worden.
De kerk krijgt een nieuwe entree en in de kerk 
komen diverse middelen om bezoekers te infor-
meren. In de kerk zelf worden geen ingrijpende 

aanpassingen gedaan. Wel wordt op het kerkhof 
de plek van het verdwenen middenschip en 
daarmee de oorspronkelijke vorm van de kerk 
weer zichtbaar gemaakt. Het oorspronkelijke 
plan, een met cortenstaal afgewerkte beton-
vloer, is inmiddels gewijzigd. Er is nu gekozen 
voor een subtielere vorm, met entreepaden, 
grind of schelpen.
De toren ondergaat de grootste verandering. 
Hierin komt een spiralende trap die de bezoe-
kers langs acht interactieve, verrassende pre-
sentaties van religieuze feesten uit christendom 
en islam voert. Bij het maken van de bouwteke-
ningen bleek overigens dat de toren flink uit het 
lood staat. 
Op 19 november, tijdens de najaarsvergadering 
van Dorpsbelangen, zal architect Marnix van der 
Scheer meer over de bouwplannen vertellen en 
laten zien. 

Namens de Plaatselijke commissie 
Anne Benneker 

Nieuws slibdepot
Baggerbedrijf Schilder is klaar met het uit-
baggeren van het Damsterdiep en heeft rond 
22 oktober de laatste leidingstelsels op en 
rond de slibdepots verwijderd. Vervolgens 
moet men nog 20 km leiding uit het Dam-
sterdiep halen.

Op 18 en 19 oktober heeft Wiertsema & Partners 
op vier plekken gesondeerd om te kijken met 
welke ondergrond men daar te maken heeft: aan 
de voorkant van de zuivering, bij de betonweg 
aan het einde van de Grasdijkweg, op de plek 
waar de boerderij van Stoel heeft gestaan en net 
voor het slibdepot. Is er sprake van zand, grind 
of klei? Dit doet men in opdracht van het Water-
bedrijf Groningen en industrie waterdochter 
North Water die de industriewaterleiding door 
een gestuurde boring gaat aanleggen. 

Fietspad Eemskanaaldijk
Heuvelman Ibis Delfzijl heeft in opdracht van het 
waterschap Noorderzijlvest het pad over de 
Eemskanaaldijk van Garmerwolde tot de Kolle-
rijweg in Woltersum uitgegraven.
Het recreatieve fietspad wordt 1,5 meter breed. 
Veel materiaal wordt over het water verplaatst. 
Er komt eerst nog zand in; dit zal gebeuren met 

een beunkraanschip. Het beton wordt overge-
slagen aan het einde van de Geweideweg en zal 
dan per beun naar de plek van bestemming wor-
den vervoerd. Later zal dit bij de zuivering 
gebeuren. De planning is week 45/46; de bewo-
ners van de Grasdijkweg worden nog geïnfor-
meerd. 
Ad Nooren zal het fietspad leggen; bij Wolter-
sum komt een stuk(je) met stelcomplaten. Het 
pad wordt later eigendom van de gemeente. 
Men hoopt dat men er in december over kan 
wandelen en fietsen. Of zal het al met ‘De Hel 
van het Noorden’ (een roeitocht op 25 november 
van Woltersum naar de stad) klaar zijn?

Bemaling polder bij Garmerwolde
Noorderzijlvest is voornemens om de polder bij 
Garmerwolde anders te bemalen. Deze polder 
tussen Lewenborg en Ten Boer wordt nu bema-
len door twee gemalen: poldergemaal Garmer-
wolde (bij dorpshuis De Leeuw) en polder-
gemaal Rottegat (Bovenrijgerweg/Rijksweg). 
Beide gemalen zijn van 1972 en voldoen niet 
meer aan de regels. Ook geven ze vaak storin-
gen. Men wil een nieuw gemaal Rottegat bou-
wen. Dat houdt wel in dat hier en daar de tocht-
sloot verbreed en verdiept moet worden en dat 
er ruimere duikers moeten komen. Men hoopt 
nog dit najaar met de afbraak te beginnen en 
eind voorjaar/begin zomer 2019 het nieuwe 
gemaal in gebruik te kunnen nemen. Men gaat 
dan nog twee jaar monitoren of de kwaliteit en 
afvoer van het water goed blijft. Na deze twee 
jaar zou het kunnen dat het gemaal bij De Leeuw 
wordt verwijderd.

SiebKlaas Iwema

Het nieuwe fietspad over de Eemskanaaldijk is 
al uitgegraven (foto SiebKlaas Iwema)

‘De Soos’
De klaverjasavond in oktober heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:

Pia Pops 5286
Wilma Tammeling 4807
Kees Wierenga 4730

De volgende keer is op dinsdag 
13 november, aanvang 20.00 uur. 
In dorpshuis De Leeuw te Garmer-
wolde.

De Eendracht
Zaterdag 29 september werd er 
weer volop geklaverjast in café 
Molenzicht. De beste drie waren:

1 Grietje Ridder 7355 
2 Menno Ridder 7213 
3 Ina Verweij 6801 

De volgende klaverjasavond is op 
zaterdag 24 november.

Wist-u-dat…
•  OOG TV afgelopen zomer opnames gemaakt heeft in Garmerwolde 

en Thesinge?
•  dit voor het programma ‘De dertien dorpen’ was, waarin de 

 verschillende dorpen die vanaf 1 januari bij Groningen gaan horen 
geïntro du ceerd worden?

•  de eerste uitzending over Garmerwolde afgelopen 29 oktober te zien 
was?

•  deze terug te kijken is op oogtv.nl/uitzending-gemist/tv?
•  Thesinge aanstaande maandag 5 november aan de beurt is?
•  de uitzending van OOG TV begint om 17.30 uur; de programmering 

wordt herhaald tot 7.00 uur de volgende ochtend?



16

Agenda

Foto van de maand

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge

Colofon
Eindredactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Marja Wijnand-de Poel 06 41 160 523
Thesinge
Yvonne Broekhuizen 06 51 033 796
Rudy Noordenbos 06 54 604 339
Fotograaf Garmerwolde
Vacant
Fotograaf Thesinge
Koos van de 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 Aly Pepping Thesinge
Druk NetzoDruk Groningen

Volgende krant komt uit op  
30 november.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 18 november vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Protestantse gemeente

Een verzameling van klein spul dat uit het slibdepot bij het 
Damsterdiep gevist is 
(foto SiebKlaas Iwema)

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café 
Molenzicht open.
Vrijdag 2 november
Thesinge, Trefpunt: film Coco voor 
kinderen i.v.m. Allerzielen. Zie 
artikel.
Zondag 4 november
Thesinge, begraafplaats; tussen 
18.30 uur en 20.00 uur:  Allerzielen. 
Zie artikel.
Maandag 5 november
OOG TV: Uitzending ‘De dertien 
dorpen’ Thesinge.
Donderdag 8 november
Garmerwolde, De Leeuw;  
14.30 uur: Bijeenkomst Garmer-
stee. Een interactief programma 
door Jantje Brouwers over 
Verliezen en Veranderen.
Vrijdag 9 november
-  Garmerwolde, vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Garmerwolde, De Leeuw; vanaf 

17.00 uur: Dorpsborrel. Een 
dorpsgenoot kookt.

Zaterdag 10 november
-  Garmerwolde en Thesinge: Sint 

Maarten.
-  Thesinge, Trefpunt: vanaf 17.30 

uur Formule 1 op groot scherm.

Dinsdag 13 november
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 
uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Maandag 19 november
-  Garmerwolde; van 8.30 - 9.30 

uur: Chemokar op de parkeer-
plaats t.o. de Koningsheert.

-  Thesinge; van 9.45 - 10.45 uur: 
Chemokar op het Hendrik 
Ridderplein.

-  Garmerwolde, De Leeuw;  
20.00 uur: Najaarsvergadering 
Dorpsbelangen.

Woensdag 21 november
Garmerwolde en Thesinge,  
7.30 - 21.00 uur: Gemeenteraads-
verkiezing voor de nieuwe 
gemeente Groningen.
Vrijdag 23 november
Garmerwolde, vv GEO; 19.00 uur: 
Reanimatie herhalingscursus 
Stichting Groningen HartVeilig. 
Aanmelden bij Diena Tichgelaar, 
tel. 050 542 16 15 of Jacob 
Arends, tel. 050 541 48 18. 
Zaterdag 24 november 
-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, café Molenzicht;  

19.30 uur: Kaartclub ‘De 
Eendracht’.

Donderdag 29 november
Garmerwolde, Kerkhörn;  
10.00 uur: Koffiemorgen.

Vrijdag 30 november
Thesinge, Scheuvelhoes;  
20.00 uur: Jaarvergadering 
ijs vereniging De Scheuvel. Het 
bestuur nodigt leden uit in het 
rook vrije Scheuvelhoes. De agenda 
wordt in november verspreid.

Zondag 4 november
10.00 uur in Ten Post
dhr. Dijkstra uit  
Gasselternijveenschemond
Zondag 11 november
11.00 uur in Stedum
drs. Postema uit Krewerd

Zondag 4 november
9.30 uur ds. A. Brons (Israël-
ochtend en diapresentatie)
14.30 uur ds. R. den Hertog
Zondag 11 november
9.30 uur ds. R. Jansen
14.30 uur leesdienst

Zondag 18 november
10.00 uur in Thesinge
zangdienst m.m.v. Gemengd Koor 
uit Garmerwolde
Zondag 25 november
10.00 uur in Thesinge
ds. Pol uit Zuidhorn
Zondag 2 december
9.30 uur in Ten Post 
drs. Postema uit Krewerd

Zondag 18 november
9.30 uur ds. B. de Graaf
14.30 uur ds. B. de Graaf
Zondag 25 november
9.30 uur ds. J. Huisman
14.30 uur ds. R. Bikker
Zondag 2 december
9.30 uur ds. H. Fahner (H.A.)
14.30 uur ds. H. Fahner (dankz.)


