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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

45e jaargang - augustus 2019

Smaak en schoonheid
In deze krant staat al heel lang een advertentie van Astrid de Leeuw uit Thesinge. Zij is 
pedicure aan huis en noemt haar werk voetverzorging. Ze is extra opgeleid voor de 
 diabetische en reumatische voetverzorging. Sinds 1992 doet zij dit werk. Eerst in een 
praktijk aan huis in Groningen en later vanuit Thesinge bij de cliënten aan huis. Sinds kort 
zien we Astrid ook in een nieuwe rol. Zij kookt de heerlijkste gerechten in  opdracht, voor 
feesten en partijen. Nieuwsgierig naar haar nieuwe werkzaamheden vraag ik haar hoe zij 
hiertoe gekomen is.

Voeding
‘Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in voeding. 
Lekker koken en mooie ingrediënten bij elkaar 
zoeken is altijd een liefhebberij geweest. Bij toe
val hoorde ik over een antroposofische diëtisten
opleiding in Driebergen. De informatie hierover 
sprak mij aan en ik ben er aan begonnen. In de 
eerste twee leerjaren heb ik heel veel kennis 
opgedaan over echte natuurvoeding. Toen het 
derde leerjaar zou beginnen ben ik gestopt. Dat 
is het therapeutische deel waarin je opgeleid 
wordt om mensen te adviseren. Ik heb ontdekt 
dat die rol niet zo bij mij past. In de opleiding 
werd ik geïnspireerd door de kok, die zelf de 
‘Groene Kookacademie’ in Amersfoort heeft. Die 
opleiding ben ik toen ook gaan doen en het is 
helemaal wat ik wilde. Lekker koken met mooie 
producten, biologisch of biodynamisch en flink 
werken om alles op het juiste moment klaar te 
hebben. Laat mij maar lekker in de keuken bezig 
zijn en zien dat het eindresultaat in de smaak 
valt. Samen eten zorgt voor verbinding tussen 
mensen en daar werk ik aan mee. Dat vind ik 
mooi!’ 

Thesinge
Sinds 1999 woont Astrid met haar man Aryan in 
Thesinge. ‘We hebben een geweldige tijd gehad 
in de stad Groningen. Dat is ook echt mijn plek! 
Ik ben opgegroeid in Stiens en heb na de middel
bare school in Leeuwarden de laboratorium
school gedaan en ook afgemaakt, maar heb hier 
nooit een baan in gezocht. Ik wilde heel graag 
naar de modevakschool in Groningen en heb 
daar een supertijd gehad. Ik woonde in het cen
trum van de stad en genoot van de school, de 
medestudenten en de bijbaantjes, maar vooral 
van het vrije leventje. Dat was echt een feest! 
Daarna heb ik gewerkt in de dames en heren
mode totdat ik daarnaast de pedicureopleiding 
had gedaan en ik het klantenbestand van een 
collega kon overnemen. Toen zijn we, twintig 
jaar geleden, op zoek gegaan naar een woon
plek buiten de stad. En dan besef je pas wat je 
in de stad hebt gemist. Ruimte, natuur en rust!’
Eerst woonden Aryan en Astrid aan de Schutter
laan op nummer 24. Hier werden zij de ouders 
van Julian en Lisanne. ‘Ik heb echt genoten van 
de tijd dat de kinderen klein waren. Toen werkte 
ik nauwelijks en had alle tijd voor hen. In de ‘Samen koken en eten is vaak de basis voor echt contact.’ (foto Meranda Spanjer)
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buurt waren heel veel kinderen om mee te spe
len. Ook in hun schooltijd heb ik veel praktische 
zaken kunnen doen voor de school.’ Korte tijd 
heeft het gezin nog aan de Schutterlaan op 
nummer 10 gewoond, waarna ze hun huidige 
plek vonden aan de Molenhorn 14. Inmiddels 
zijn de kinderen 19 en 18 jaar oud en zwerven 
ze allebei in een tussenjaar na de middelbare 
school over de wereld. Met bijbaantjes hebben 
ze geld gespaard om een mooie reis te maken. 
Julian zit nu in Vietnam en Lisanne is naar Japan 
geweest. In september gaat Julian studeren in 
Deventer en Lisanne in Leeuwarden. Het ouder
lijk huis zal stiller worden.

Pedicure
‘Tot aan de komst van de kinderen heb ik als 
pedicure heel veel klanten gehad. En ik heb een 
aantal vaste klanten altijd aangehouden. Toch 
wilde ik er iets anders naast gaan doen. Ik heb 
daarom, toen de kinderen klein waren, een vier
jarige yogaopleiding gedaan. Voor mezelf heb ik 
daar veel aan gehad, maar ik heb ook ontdekt 
dat ik geen lesgever ben. Ondertussen volgde ik 
met veel plezier bijscholingen via ProVoet, de 
beroepsvereniging voor pedicures. En toen kon 
ik in 2009 de praktijk overnemen van een col
lega die er plotseling mee ophield, met heel veel 
klanten. Eigenlijk was dit teveel, maar ik vond 
dat ik het niet kon laten lopen. Ik heb zeker met 
de aantekening Medisch Pedicure heel goed 
werk kunnen doen. Je komt dan ook veel in 

zorg instellingen en in aanraking met demente
rende bewoners. Hier heb ik veel ervaring mee 
opgedaan en gevoeld dat ik vaak een klik met 
deze bewoners heb. Heel mooi is het om te 
ervaren hoe mensen op je reageren als je rustig 
praat, beweegt en werkt. Dan zie je soms een 
opleving. Met name als je over hun herinnerin
gen aan vroeger een gesprekje hebt. Daar 
geniet ik enorm van. Toch heb ik drie jaar gele
den besloten om het werk in de instellingen over 
te dragen aan een andere pedicure. Ik wilde nog 
eens iets anders doen. Dat werd de opleiding in 
Driebergen.’

Smaak
Astrid heeft al wat ervaring opgedaan met koken 
voor grotere groepen. Voor het koor TheSingers 
heeft zij een heerlijke en heel feestelijke catering 
gedaan en nieuwe opdrachten komen gestaag 
binnen. ‘Voor een grote groep ben je wel vier 
dagen druk bezig. Ik zoek de ingrediënten zorg
vuldig bij elkaar. Daarvoor ga ik onder andere 
naar de zelfoogsttuin in Ten Boer. Ik heb daar 
een knipkaart en geniet ervan als ik de prei of 

Als garnering op gerechten gebruikt Astrid 
vaak eetbare bloemen. ‘Wat een feestelijk 
geheel wordt het daardoor!’. 
(foto Meranda Spanjer)

wortelen zelf uit de aarde trek. Ik zou ook heel 
graag zelf een moestuin willen hebben. Onze 
tuin is te klein en ook de aarde is niet geschikt. 
Bovendien heb ik het nu nog wel druk genoeg. 
Maar wie weet is er in de toekomst iets mogelijk. 
Van Agrishop gebruik ik vaak het Odinpakket. 
De inhoud hiervan is altijd zó verrassend. En in 
de supermarkt koop ik biologische producten. Ik 
kan echt genieten van de schoonheid van de 
groenten en het fruit. Kijk eens hoe mooi een 
rode biet er uitziet als je ‘m doorsnijdt. En rode 
kool, wat een plaatje is dat! En zo kan ik nog wel 
even doorgaan.’ 
De drijfveer bij het koken is voor Astrid de 
smaak. Ze vertelt heel gepassioneerd over alle 
onderdelen er van: zoet, zuur, zout, bitter en 
umami. ‘Al deze smaken moeten in een gerecht 
naar voren komen en samen zorgen voor een 
voldaan gevoel. Daarbij is het mooi opdienen 
van alle schoonheid uit de natuur heel belang
rijk. Ik dek de tafels met aandacht en doe veel 
met bloemen. Ook als garnering op de gerech
ten gebruik ik vaak eetbare bloemen. Wat een 
feestelijk geheel wordt het daardoor!’

Catering
Astrid heeft onlangs een grote oven en koelkast 
aangeschaft. Dit is wel nodig als je voor een 
groep van vijftig personen of meer kookt én het 
principe huldigt dat er geen voedsel wordt weg
gegooid. ‘Van alle restanten kun je altijd nog een 
heerlijke soep maken’, vindt Astrid. 
Ze is heel blij met de goede adviezen die ze van 
collega en dorpsgenoot Remco de Raad heeft 
gekregen. En ook geweldig fijn dat ze soms bij 
hem kan aankloppen om kookmaterialen te 
lenen. ‘Ik krijg steeds meer ideeën en denk dat 
ik nog maar eens naar Portugal moet reizen om 
daar mooie schalen aan te schaffen’, lacht 
Astrid. Bij haar borrelen ook zomaar weer 
nieuwe idealen op. Ineens hebben we het over 
vluchtelingen die ons zouden moeten leren wat 
zij koken. ‘Zo zou door middel van de liefde  
voor het maken van lekker eten gemakkelijker 
 verbinding kunnen ontstaan.Want samen koken 
en eten is vaak de basis voor echt contact.’ 

Truus Top-Hettinga



3

Werkzaamheden Lageweg opnieuw uitgesteld
Het kan u niet zijn ontgaan dat de Lageweg vernieuwd gaat worden. 
Tijdens de aanpak wordt al het verkeer omgeleid via de Bovenrijge
weg. Niet alleen gemotoriseerd verkeer, maar vooral ook fietsers 
moeten rekening houden met een forse omweg, omdat tijdens de 
afsluiting het Boer Goensepad en de Stadsweg ook niet (altijd) 
 bereikbaar zullen zijn. 

Voor mensen die zich op de vernieuwingen verheugd hadden is er slecht 
nieuws: de werkzaamheden zijn namelijk (opnieuw) uitgesteld. Initieel 
was het project gepland rond mei/juni, maar in een brief van de gemeente 
aan aanwonenden werd gemeld dat de werkzaamheden verlaat zouden 
starten op 19 augustus. De reden hiervoor was dat het funderingsdoek 
niet beschikbaar was. Deze nieuwe streefdatum kon echter ook niet 
gehaald worden en de werkzaamheden werden tot nader orde uitgesteld. 
Wij meldden dit ook in de vorige editie van de G&T Express. Een aantal 
dagen na het uitkomen van die krant werd een nieuwe datum bekend. Op 
www.thesinge.com kon je lezen dat de Lageweg zou worden afgesloten 
van 2 september tot en met 25 oktober. Dat stond ook op de gele verkeers
borden die naast de weg waren geplaatst. De oplettende voorbijganger kon 
echter constateren dat die data op de verkeersborden de volgende dag 
alweer ontbraken. Na navraag bij de gemeente Groningen blijkt nu dat er 

door veranderde landelijke wetgeving een nieuw grondonderzoek moet 
komen. De werkzaamheden moeten daardoor (opnieuw) tot nader order 
worden uitgesteld. Hoe lang precies, daarover kon de gemeente nog geen 
indicatie geven, maar als het zo ver is krijgen bewoners een nieuwe brief 
in de bus. De G&T Express en www.thesinge.com zullen proberen u op de 
hoogte te houden van nieuwe data en ontwikkelingen. 

Harjo de Poel 

Bord met projectdatum aan de 
Lageweg begin augustus 
(foto Annelies Hofstede)

Hetzelfde bord enkele dagen  
later… 
(foto Harjo de Poel)

13e Thaisner DörpsRun
Nog een paar weken en de startseinen klinken weer voor de jaarlijkse 
DörpsRun in Thesinge. 28 september om 14.30 uur start de Kidsrun met 
de 600 meter en 1000 meter, om 15.30 uur beginnen de halve marathon
lopers, gevolgd door de lopers van 4 km, 10 km en 4 mijl om 16.00 uur. 
Komt allen lopen, wandelen of aanmoedigen! Na afloop is er weer gele
genheid tot een gezamenlijke maaltijd verzorgd door AvecPlezier. Voorin
schrijven kan via onze website: www.thesingerun.nl.

Bestuurslid Karline Malfliet is dit jaar voor de laatste keer in deze rol actief 
voor de Run. Haar stokje wordt overgenomen door Susan Vaatstra. Ook 
bestuurslid Stoffer Havinga is aan het afbouwen: we zijn verheugd dat 
Marinus  Vermue zich aan het voorbereiden is om na de 14e Dorpsrun zijn 
taken over te nemen. 
Thesinge laat zich weer op zijn best zien als het gaat om belangeloze inzet 
voor een prachtig evenement! Bij deze gelijk een oproep aan de jeugd: wil 
je ook eens meehelpen als vrijwilliger, meld je dan aan! Er is altijd van alles 
te doen. Mocht je op zoek zijn naar een maatschappelijke stage, dan is de 
Run ook een idee om deze te vervullen: mail of bel gerust om daarnaar te 
informeren. Tot 28 september beste mensen. 

Sportieve groet van Stoffer, Menco en Karline 

De ovonde bij Garmerwolde is zondagochtend 18 augustus open 
gegaan voor het verkeer. Het midden van de ovonde moet nog worden 
opgevuld en de zijkanten op hoogte gebracht of weer iets weggegraven. 
En er moeten nog bosschages worden geplant. Onze fotograaf maakte 
er met zijn drone een geweldig plaatje van. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Informatieavond kandidaat-notaris
Op een woensdagochtend in mei was kandidaatnotaris Marieke Poort 
van Emmius Notarissen, te gast bij Noaberstee. Na afloop waren er 
lovende reacties over deze zinvolle en verhelderende ochtend. Het werd 
maar weer eens duidelijk, dat je niet alleen als tachtigplusser of bij over
lijden te maken kunt krijgen met notariële zaken, maar op iedere leeftijd. 
Daarom komt mevrouw Poort in september opnieuw naar Thesinge. Deze 
keer op een avond. Om iedereen, jong en oud, in de gelegenheid te stellen 
om antwoord te krijgen op notariële en juridische vragen. Als je gaat 
samenwonen, trouwen, je eerste huis gaat kopen of bij ernstige ziekten. 
En wat dacht je van sociale media, zoals Facebook, Twitter, WhatsApp, 
LinkedIn en YouTube. Velen staan er niet bij stil, maar wie zorgt voor deze 
sociale media als de gebruiker zelf niet meer in staat is om deze te behe
ren? En wat is eigenlijk het verschil tussen een testament en een levens
testament? 
Woensdagavond 25 september ben je met al je vragen van harte welkom 
in dorpshuis Trefpunt. We beginnen om 19.30 uur. Het bijwonen van deze 
informatieavond is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
 

Contactpersoon en coördinator Noaberstee, Janna Hofstede

Yoga in Thesinge 
Op maandagavond 2 september beginnen we om 19.15 uur weer met de 
yogalessen in dorpshuis Trefpunt in Thesinge. Elke maandagavond (behalve 
in de vakanties) nemen we de tijd om de aandacht helemaal naar binnen te 
keren. Te luisteren naar je adem, naar gedachten en sensaties die langs
komen in je veld van aandacht. Middels meditatie, ademhalingsoefeningen, 
houdingen en de eindontspanning (eigenlijk komt iedereen hiervoor … nee, 
grapje!) ontladen we ons lichaam en onze geest, ontdoen we onszelf van 
alle prikkels van de dag of het verleden en maken we zo weer ruimte voor 
rust, voor verstilling, voor tevredenheid, of ruimte om helder waar te nemen 
wat er op dat moment is. Wil je meer weten, of meedoen, bel of mail me 
gerust: 06 852 89751, mareen_b@hotmail.com.

Mareen Becking 
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Minister Kajsa Ollongren op werkbezoek in Garmerwolde
Een paar weken geleden werd ik door  mevrouw 
Hilda Hoekstra van Groninger Dorpen ge
beld of het bestuur van dorpshuis De Leeuw 
wilde meewerken aan een onderdeel van het 
werkbezoek dat minister Kajsa Ollongren  
(Binnen landse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
BZK) binnenkort aan Groningen zou brengen. 
De minister was onder andere geïnteresseerd 
in de manier waarop de versterking van een 
dorpshuis aangepakt werd. En dorpshuis  
De Leeuw zat midden in de versterkings
operatie, wist Groninger Dorpen. Dus van
daar. Het initiatief voor dit werkbezoek van 
de minister kwam van Groninger Dorpen en 
Groninger Gasberaad. 

Aftrap
Jan Wigboldus, voorzitter van Groninger Gas
beraad, deed dan ook de aftrap toen minister 
Ollongren met een delegatie ambtenaren van 
BZK woensdagmiddag 14 augustus in Het 
Geweidehof arriveerde. Hij heette iedereen har
telijk welkom in Garmerwolde en in het bijzonder 
minister Kajsa Ollongren. Verder natuurlijk wel
kom voor onze dorpswethouder Inge Jongman 
en Klaske Piebenga, voorzitter van het dorps
huis in Woltersum. 
Jan verwachtte dat deze middag zou bijdragen 
aan de bewustwording bij de beleidsmakers 
hoezeer de versterkingsoperatie van invloed is 
op het reilen en zeilen van alle Groningers. En 
ook welke impact dat in veel gevallen kan heb
ben op hun welzijn. Vervolgens gaf Jan het 
woord aan ondergetekende. 

Enorm project
Ik schetste hoe het oorspronkelijke plan om 
dorpshuis De Leeuw binnen een jaar tijd geheel 
te renoveren door de aardbevingsproblematiek 
geleidelijk een enorm project is geworden. Dat 
inmiddels al vijf jaar duurt. En drieeneenhalf 
keer zo duur is geworden. Dat ligt niet aan onwil 
van de betrokkenen, maar voor een groot deel 
wel aan de steeds weer wisselende coulissen. 
Nieuwe commissies, andere regels, meer eisen. 

Een bezorgd kijkende minister Kajsa Olongren volgt Henk Vliem tussen andere genodigden naar 
de bouwplaats van De Leeuw (foto Sieb-Klaas Iwema)

Goed Nieuws van 
Elk Dorp een Duurzaam Dak!

Vlak voor deze krant naar de drukker ging 
bereikte ons (en Henk Vliem) het nieuwtje 
dat aan dorpshuis De Leeuw in Garmer
wolde € 60.000, subsidie is toegekend 
vanuit Elk Dorp een Duurzaam Dak. Een 
paar jaren geleden was die subsidie al 
aangevraagd, maar door allerlei oorzaken 
was er nog steeds geen besluit genomen. 
Elk Dorp een Duurzaam Dak is een 
programma vanuit Kansrijk Groningen ter 
ondersteuning van dorpen in het gas
winningsgebied om ontmoetingsplekken 
toekomstbestendig te maken.De meeste aanwezigen moeten lachen om de openingsgrap van Jan Wigboldus 

(foto Sieb-Klaas Iwema)

Maar uiteindelijk zullen we over een jaar hier in 
Garmerwolde een grotendeels nieuw en duur
zaam dorpshuis hebben gerealiseerd. 

Woltersum
Vervolgens vertelde Klaske Piebenga hoe de 
versterking van het dorpshuis in Woltersum is 
verlopen. ‘Nadat de problemen met het ‘tijdig 
loskomen’ van de toegezegde ‘versterkingsgel
den’ waren opgelost en nadat een paar onvoor
ziene bouwtechnische problemen voor vertra
ging hadden gezorgd, hebben we vorig najaar 
het vernieuwde, versterkte en duurzame dorps
huis feestelijk kunnen openen,’ zei ze. ‘Je moet 
als dorpshuisbestuur wel de beschikking heb
ben over een paar enthousiaste vrijwilligers die 
bereid zijn om alle dagen klaar te staan, wil zo’n 
versterkingsoperatie nog enigszins vlotjes verlo

pen. Want alle betrokken instanties, aannemers 
enzovoort werken overdag. Van acht tot vijf’. 

Discussie
Vervolgens ontstond er een geanimeerde dis
cussie over subsidies, bouwleges en het rond
pompen van geld. En over nodeloze geheimzin
nigheid wat betreft de kostenramingen voor de 
versterking. Hier en daar zou dat toch gemak
kelijker moeten gaan. Desgevraagd toonde 
minister Ollongren zich graag bereid om vol
gend jaar het vernieuwde, versterkte en duur
zame dorpshuis De Leeuw te openen. Tenmin
ste als dat past qua agenda’s. 
Als afsluiting van het werkbezoek volgde een 
bezichtiging van De Leeuw. Met eigen ogen kon 
de minister zien wat de versterking van een oud 
gebouw in het aardbevingsgebied precies 
behelst. Aannemersbedrijf Havenga liet dat in 
detail zien. Heel veel werk. ‘Versterken doe je 
niet zomaar eventjes’.

Henk Vliem 
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In het weekend van 14 en 15 september zijn in Thesinge en Garmerwolde 
verschillende Plekken van plezier open voor publiek. Dit thema staat 
 centraal in de landelijke Open Monumentendagen en geldt voor zwem
baden, theaters, cafés, parken en dergelijke. Uiteraard zetten dan ook 
allerlei andere monumenten hun deuren open. 

Programma Garmerwolde 
De Feestweekcommissie in Garmerwolde zorgt dat zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur in de schuur van de Agrishop en het tegenoverliggende 
Garmerhof Oudhollandse spelletjes te spelen zijn en daarmee plekken 
van plezier worden. Ook zijn er pannenkoeken en andere nostalgische 
versnaperingen verkrijgbaar. 
Zaterdag en zondag zijn de kerk en de Melkfabriek open van 10.00 tot 
17.00 uur. De Melkfabriek heeft een puddingproeverij, demonstraties  
van bereiding van uiteenlopende zuivel producten en andere voedings
middelen van vroeger en nu. Ook de kerk is open, al is het terrein nu een 
bouwplaats. Toch mooi om even een kijkje te nemen. 

Open Monumentendag: plekken van plezier
Door het hele dorp organiseert de historische commissie de Wandeling in 
1843, zie het artikel van Henk Vliem. 

Programma Thesinge 
In Thesinge brandt op zaterdag het vuur in de smidse van het smederij
museum. U kunt ter plekke bekijken hoe vroeger ijzeren voorwerpen 
gesmeed werden. 
Ook korenmolen Germania is open en in werking. Er is meel verkrijgbaar. 
Op zowel zaterdag als zondag is in de kloosterkerk een expositie van 
Wiebe Bijker te bezichtigen. Zie ook het artikel van Pluc Plaatsman.

Actueel overzicht 
Op www.openmonumentendag.nl vindt u een actueel overzicht van alle 
monumenten die tijdens (één van) beide dagen open zijn in de hele 
gemeente, maar ook in de rest van de provincie en het land. 

Tiny Smit

Expositie in de Kloosterkerk 
Als u dit stukje leest zijn de scholen weer begonnen en is voor de meeste 
mensen de vakantie voorbij. Ook de activiteiten in de Kloosterkerk begin
nen weer. De klok wordt weer dagelijks opgewonden, maar dat doen we 
ook in de vakantieperiode dus dat is niet nieuw. TheSingers komen elke 
maandagavond weer samen voor een repetitie en het koor Con Anima 
doet dat op maandagmorgen 16 september. Maar er gebeurt meer in de 
kerk deze maand. 

In het weekend van 7/8 en 14/15 september exposeert Wiebe Bijker er 
schilderijen en tekeningen. 
Wiebe tekent al vanaf zijn vierde. In plaats van te spelen met autootjes 
tekende hij ze liever. Wiebe maakt zijn tekeningen met pen en Siberisch 
krijt en zijn schilderijen op doek of paneel met olieverf. Wat opvalt, is de 
grote rol die het licht speelt in al zijn schilderijen. 
Het zijn voornamelijk landschappen en stadsgezichten, maar er zijn ook 
een paar dorpsgezichten van Thesinge te bewonderen. 
De opening van de expositie vindt plaats op zaterdag 7 september 2019 
om 14.00 uur door Henk Zeelenberg en pianiste Margreet Puite. 
De expositie is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur en 
op afspraak. 
Kijk voor meer info op www.thesinge.com/cultuur.

Namens de plaatselijke commissie, 
Pluc Plaatsman

Bij de expositie van Wiebe Bijker zijn naast landschappen en  
stads gezichten ook een paar dorpsgezichten van Thesinge te  
bewonderen, zoals hier de Kloosterkerk 
( foto Wiebe Bijker)
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De Historische Commissie nodigt u uit om op zaterdag 14 september 
een paar uurtjes vrij te maken om eens even door Garmerwolde te 
wandelen langs een aantal opmerkelijke oude gebouwen, woningen, 
boerderijen en andere interessante locaties. 
Een vlag geeft aan waar zich een interessant pand of object bevindt. 
Bij die vlag vindt u op een infokaart wetenswaardigheden en foto’s 
over de bewuste plek. Uitgangspunt hierbij zijn de huizen, boer
derijen en andere objecten die al op de kaart van Garmerwolde uit 
1834 stonden. Maar ook andere interessante plekken zijn gemar
keerd. 

Wandelen door Garmerwolde van 1834

Dorpsweg 13, smederij Horst 1955 (foto familie Horst) 
Oude Rijksweg 20, café Welgelegen, tevens kruidenierswinkel, 
omstreeks 1950 (fotograaf onbekend) 

Voor de tweede keer
Al met al is er een twintigtal panden en objecten in de route opgenomen. 
Niet dat er niet meer plekken interessant zijn, maar je moet ergens een 
grens trekken, niet waar? Tien jaar geleden hebben we ook al eens zo’n 
wandeling georganiseerd. Misschien herinnert u zich dat nog wel. Ter 
geruststelling: deze wandeling is niet gelijk aan die van tien jaar geleden. 
Dus, gewoon lekker gaan wandelen in Garmerwolde en zeer waarschijn
lijk steekt u onderweg een hoop nieuwe wetenswaardigheden op. 

Ongeveer een week van te voren krijgt u een leidraad voor de wandeling 
in uw brievenbus. Ook is deze folder tegen die tijd te downloaden op 
Garmerwolde.net en zullen er enkele exemplaren bij de Agrishop liggen. 

Namens de Historische Commissie  Garmerwolde, Henk Vliem 

Na ruim 40 jaar vindt Henny Mollema het genoeg 
geweest en wordt haar functie als Schoon
maakSter overgenomen door …? Ja, door wie? 
‘Dat is aan de gemeente’ zegt Henny. ‘Ik heb 
door gegeven dat dit mijn laatste week is dat ik 
de gymzaal in Thesinge en de bijbehorende 
kleedkamers en toiletten schoonmaak. Daarna 
lever ik de sleutel in bij Rudy Noordenbos, de 
eigenaar van het gebouw.’

Schoonmaak gymzaal Thesinge in andere handen

 Waarschijnlijk al duizenden keren maakte 
Henny Mollema deze kleedkamer schoon. 
Vandaag was de aller aller allerlaatste keer! 
(foto Koos van de Belt)

 Op z’n gemak doet Jan Mollema als trouw 
hulpje van zijn vrouw Henny een laatste 
grondige schoonmaak van de buitenboel van 
de gymzaal (foto Koos van de Belt)

Het is Henny’s en Jans  haar trouwe maatje  
eer te na om er zich deze laatste keer gemak
kelijk van af te maken. De vloer van de kleed
kamer wordt nog één keer grondig door Henny 
schoongemaakt, terwijl Jan de ingang van het 
gebouw onkruidvrij heeft gemaakt, en die klus 
op zijn gemak met de hogedrukreiniger afmaakt. 
En daarmee is het genoeg geweest en wordt er 
alleen nog in en rondom eigen huis gesopt en 

gepoetst. En blijft er tijd over om van het pen
sioen en (nog meer) van de kleinkinderen te 
gaan genieten.

Koos van de Belt
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Verborgen verleden
Dankzij zijn neef Jaap van Zanten uit 
 Thesinge stond Jelle van Zanten onlangs 
aan het graf van zijn oma. Jelle woont met 
zijn vrouw Menna aan het Koopmansplein 
in Ten Boer maar heeft tot elf jaar geleden 
op Tutenbörg gewoond, de boerderij aan 
het Thesinger Maar die te bereiken is vanaf 
de Schutterlaan. Jelle is nu 89 jaar oud en 
is gelukkig nog heel gezond. Zijn vrouw is 
vijf jaar jonger en ook heel vief. De rollator is 
sinds kort voor de veiligheid buiten een han
dig hulpmiddel. Samen is het echtpaar heel 
tevreden over hun appartement met uitzicht 
op het plein en de winkels en het grasveld 
ernaast. Het is heel fijn dat alle voorzienin
gen dichtbij zijn. Moderne communicatie 
is ook mogelijk: ‘Je kunt het stuk wel even  
emailen zodat we het nog even kunnen na
lezen,’ stelt Jelle voor. En Menna kopieert ter 
plekke nog even wat stamboomgegevens die 
Jaap heeft gekregen van Andries  Vriezema, 
een neef van Jelle. Er was heel wat te vertel
len tijdens ons avondvullend bezoek. 

Familiegeschiedenis 
Vaak kwam het op familiebijeenkomsten ter 
sprake. De opa van Jelle van Zanten was Pieter 
Vriezema. Zijn eerste vrouw was Wilmina Wes
terhof die in 1910 op 32jarige leeftijd overleed. 
‘Niemand heeft er naar mijn idee ooit over 
gesproken waar zij begraven is’, vertelt Jelle. 
‘Daar was vroeger geen tijd en aandacht voor. 
Maar het kwam wel vaak in mijn gedachten op 
dat dit heel vreemd is.’ Dit zette zijn neef Jaap 
ertoe aan om het uit te zoeken. Na het overlijden 
van Wilmina bleef Pieter Vriezema achter met vijf 

De graven op de begraafplaatsen in de gemeente Bedum zijn recent in kaart gebracht. Daardoor, 
en door het speurwerk van neef Jaap weet Jelle van Zanten dat hij hier, op de begraafplaats in 
Noordwolde, aan de voet van het graf van zijn oma staat. (Foto Jaap van Zanten)

kinderen waarvan Aaltje, geboren in 1897, de 
oudste was. Zij trouwde met Kornelis van Zanten 
en is de moeder van zeven kinderen, vier meis
jes en drie jongens van Zanten die allemaal 
geboren en getogen zijn in Thesinge. Alle zeven 
kinderen van Kornelis en Aaltje hebben hun hele 
leven in ons dorp gewoond en gewerkt. Jelle van 

Zanten is van deze generatie de jongste. Zijn 
broers en zussen zijn allen overleden. Jelle 
 vertelt: ‘Mijn opa Pieter Vriezema is na het over
lijden van zijn eerste vrouw Wilmina hertrouwd 
met Albertje Kol. Dit paar kreeg elf kinderen. Al 
deze kinderen, zestien uit twee huwelijken, 
 hebben hun vader vroeg moeten missen want op 

Jan Spanninga aan het dorsen met de Matador Gigant Claas uit 1965 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Graanoogst anno 2019, Bram Bos, Thesinge. (foto Sieb-Klaas Iwema)
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45jarige leeftijd overleed hij door de trap van 
een paard. Hij ligt begraven in Sint Annen even
als zijn tweede vrouw. In die tijd werd er niet 
gesproken over de plek waar de eerste vrouw 
van Pieter Vriezema begraven was. Toch liet het 
mij niet los dat dit onbekend was.’ De generatie 
van Jelle van Zanten en hun gezinnen zijn heel 
trouw gebleven aan hun geboortedorp. We gaan 
in deze krant nog eens een artikel besteden aan 
het nageslacht van deze zeven Van Zantens. 
Hiervan wonen er negen nog steeds in  Thesinge.

Zoektocht 
Er is in de loop der jaren vaker gezocht naar de 
begraafplek van Wilmina Westerhof. Jelle: ‘Mijn 
zwager, Hans Pikstra, is ook op zoek gegaan. 
Hij heeft in oude boeken van begraafplaatsen 
gezocht en heeft in de omgeving navraag 
gedaan. Zonder resultaat. Neef Jaap van  Zanten 
had meer geluk. Hij ontdekte uit stamboom
onderzoek dat zijn overgrootmoeder met haar 
man Pieter Vriezema aan de Willemstreek bij 
Noordwolde heeft gewoond. Hij deed navraag 
bij de beheerder van de begraafplaatsen in de 
gemeente Bedum. Deze vertelde hem dat de 
begraafplek bekend was doordat er kortgeleden 
door de heer Albert Reinders uit Bedum uit
gebreid onderzoek is gedaan en alle percelen in 
kaart waren gebracht. ‘Op de plek, op de 
begraafplaats in Noordwolde, waar mijn oma 
begraven ligt is geen steen geplaatst. Daar was 
in die tijd vast geen geld voor en zodoende was 
het bijna onmogelijk om haar terug te vinden’, 
zegt Jelle. Jaap is er met zijn oom Jelle naar toe 
gereden en samen hebben ze de voldoening 
gevoeld van het feit dat het nu duidelijk is waar 
Wilmina Westerhof haar laatste rustplaats heeft 
gekregen. ‘Ik heb de heer Albert Reinders wel 

bedankt voor het in kaart brengen van de 
begraafplaatsen in de gemeente Bedum.  Zonder 
deze informatie was het een mysterie gebleven’, 
aldus Jaap.

Uitvaartwezen 
Jelle van Zanten is dertig jaar grafdelver en 
 drager geweest bij de begrafenisvereniging in 
Thesinge. ‘Mijn vader, Kornelis van Zanten, 
woonde aan de Molenweg naast café Molen
zicht en had een koets waarmee hij de over
ledene vervoerde. Afhankelijk van het bedrag 
wat betaald werd stonden er één of twee paar
den voor de koets. De paarden kregen een 
zwart dekkleed op en een hoofdmasker. Ook 
mijn vader zat in zwart pak en met zwarte hoge 
hoed op de bok.’ Jelle vertelt graag over zijn 
vader. Bijvoorbeeld hoe die eens een over
ledene met de koets uit Marum heeft opgehaald. 
Dat was in januari en er moest met een lijkkoets 
natuurlijk stapvoets worden gereden. ‘Mijn moe
der had een groot formaat stoof, een zoge
naamde plaatstoof, met gloeiende kooltjes 
voorin gezet zodat hij de voeten warm hield. Als 
kind vond ik dat heel interessant! Alle werk 
rondom een begrafenis werd toen in het dorp 
gedaan. Dragen en grafdelven door dorps
genoten, de kist werd gemaakt door kuiper/ 
meubelmaker Luchtenberg en de verzorging 
van de overledene door kapper Roos. Als er een 
overlijden werd gemeld dan was het eerste wat 
bij me opkwam het tellen van de dagen tot de 
uitvaart. Vóór de middag telde die dag mee en 
dan telde ik door tot de vijfde dag. Dan moest er 
een graf klaar zijn. Ik deed dit werk in Thesinge, 
Garmerwolde, St. Annen en Ten Boer. Ik kon het 
wel ‘wachten’. Als boer heb je tussen de bedrij
ven door wel tijd. Maar soms was het wel door

werken. Ik deed het werk altijd alleen en heb een 
keer meegemaakt dat er drie overlijdens op één 
dag werden gemeld. Gelukkig heb ik een sterke 
rug’, lacht Jelle.

Zelfde branche
Jaap van Zanten kwam op 23jarige leeftijd bij 
toeval terecht bij de firma Dalmolen. Hij was tim
merman en had niet gedacht dat hij in dezelfde 
branche als zijn opa terecht zou komen. Toch 
doet hij het werk van uitvaartverzorger al 36 jaar. 
‘Rond een uitvaart moet alles correct en goed 
geregeld zijn. Uit respect voor de overledene en 
de nabestaanden zorg je dat alles rond de uit
vaart foutloos verloopt. Het kleine familiebedrijf 
is in mijn tijd overgenomen door Monuta. Dit is 
een grote organisatie waarin de lijntjes niet meer 
zo kort zijn als voorheen. In mijn beginperiode 
paste ik als timmerman de kisten nog wel eens 
aan als dat nodig was. Johanna, mijn vrouw, 
naaide de kussentjes en dekentjes die in de kist 
kwamen. En ik plaatste zink in een kist als een 
overledene naar het buitenland vervoerd moest 
worden. Hiervoor gelden nu algemene regels en 
een kist wordt fabrieksmatig geleverd. Destijds 
deden we dit werk zelf. Ook het advies over en 
de verkoop van grafmonumenten was een 
onderdeel van mijn werk. Je kwam dan bij de 
mensen thuis en dat vond ik heel mooi om te 
doen. 
Om een overledene uit het buitenland op te 
halen of weg te brengen moet ik soms naar 
Schiphol. Met mijn vader heb ik deze ritjes des
tijds ook wel gedaan. Hij ging dan als gezel
schap met me mee. Daar heb ik heel goede 
herinneringen aan.’ 

Truus Top-Hettinga 

Het in mei gestarte jeudeboulen op de baan 
achter het sportgebouw in Garmerwolde blijkt 
een schot in de roos. Maar liefst achttien  personen 
komen op de woensdagmiddag in de oneven 
weken meer of minder regelmatig opdagen. 
In een gezellige sfeer wordt er gestreden voor 
een goed resultaat. Met goedmoedige kreten 
als: 
 ‘De streepkes bennen van die.’ 
 ‘Even opzied.’ 
 ‘Nait roaken, hè.’ 
 ‘Goed zo. Jááá! Dat is n beste tik oetdallen.’ 
 ‘Bliksiekoater, doe begunst staark!’ 
 ‘Nou, dat is n verlaispartij, denk ik.’ 
 ‘Goed zo, goed zo.’ 
 ‘Twij veur mie! Geweldig!’ 
 ‘Doe bist van slag, mien jong.’ 
 ‘Hou is t mögelk! Der nog tussendeur!’
 ‘Dij is dichterbie. Kiek es …’ 

Nieuws Garmerstee
Na afloop van dit sportieve gebeuren drinken we 
nog gezellig een kop koffie of thee onder het 
uitwisselen van de laatste nieuwtjes. Zolang het 
weer goed is en er belangstelling voor is, gaan 
we door. 

Op donderdag 5 september beginnen we weer 
met de binnenactiviteiten. Alle 55plussers zijn 
van harte welkom in Het Geweide Hof, aanvang 
14.30 uur. We hopen op een grote opkomst. 

Hillie Ramaker-Tepper 

Een gemengd gezelschap is actief bezig 
op de jeu-de-boules-baan 

(foto Sieb-Klaas Iwema) 



10



11

Tussen de karakteristieke ‘boerderijtjes’ die 
ooit als sociaal project aan de G.N. Schut
terlaan in Thesinge zijn gebouwd staat op 
nummer 21 een modernere bungalow. Deze 
is door Joop Blaauw gebouwd nadat in 1976 
een brand zijn huis in de as had gelegd. Na 
het overlijden van Joop in 2015 trok zijn 
dochter Jessica erin. Ze woonde er een aan
tal jaren, maar Zweden (waar ze met haar 
man en kinderen al eerder had gewoond) 
bleef trekken. En zo werd het pand in mei 
verkocht. Nieuwe bewoners, dus … eropaf!

Ik tref er een sympathiek stel aan: Rogier Heida 
(43) en Trees Boelens (40) met hun zoontjes 
Mitchel (5) en Tomas (3). Beide ouders zijn amb
tenaar bij de gemeente Groningen. Mitchel zit 
op CBS De Til en Tomas gaat nog naar zijn ver
trouwde kinderopvang aan de Rijksweg in de 
stad.
Rogier vertelt: ‘We komen uit Ulgersmaborg. 
Dat was al een beetje op weg naar buiten: toen 
we daarvoor in een schippershuisje bij het Noor
derplantsoen woonden, waar Mitchel werd 
geboren, wilden we meer ruimte en een tuin.
Eerst leek het beter in de stad te blijven, omdat 
we daar allebei werken, maar toen we begin dit 
jaar deze woning tegenkwamen en de ruimte en 
het uitzicht zagen waren we verkocht.’ 
Achter het huis is inderdaad een riante tuin, met 
veel schuurruimte en ook de bij omwonenden 
bekende ‘Blaauwverbrandingsoven’, waarin de 
familie hartstochtelijk alles verbrandde wat ze 
niet meer nodig hadden. ‘Dat gaan wij dus niet 
doen’, lacht het stel.

Bijna word ik besprongen door een prachtige 
luid kakelende zwarte haan die met zijn collega 
over elf kippen regeert. Trees: ‘Dat geeft wel 
gedoe, dus we overwegen deze weg te doen.’ Er 
is ook nog een stel konijnen en katten; het 
buiten leven is hier voor hen dus echt begonnen.
Trouwens, de strook land achter de huizen 
(vanaf nummer 7 tot aan de sloot tussen num
mer 21 en 23  de vroegere grens met Garmer
wolde) is in bezit gebleven van Jessica Blaauw 
en wordt momenteel verpacht aan boer Koenes.
Rogier en Trees verhuisden in mei naar  Thesinge 
en hebben inmiddels de zolder verbeterd. Aan 

Nieuwe bewoners

de achterzijde is een ruime dakkapel geplaatst 
en voor en achter is een aantal dakramen toe
gevoegd. Rogier: ‘Er zijn nu twee kamers voor 
de jongens en we gaan van de middelste ruimte 
nog een badkamer maken.’

Wat doen ze voor de kost? Rogier werkt bij 
 Vastgoedbedrijf gemeente Groningen; hij is er 
contractmanager. ‘Dan regel je de verhuur of 
pacht van de diverse panden en gronden die de 
gemeente in bezit heeft’, legt hij uit. Daarvoor 
had hij zeer uiteenlopende banen, waaronder 
inkoopplanner bij reisbureau BizzTravel in de 
stad, campingbeheerder op diverse locaties in 
den lande en ook nog standbouwer op inter
nationale beurzen. Maar na zijn recente hbo
studie Bedrijfskunde lijkt zijn carrière nu in rusti
ger vaarwater beland. Rogier is geboren in 
Purmerend, maar woont al sinds zijn derde in de 
stad Groningen.
Trees werkt dus ook bij de gemeente, en wel als 
communicatieadviseur. Trees: ‘Op dit moment 
ben ik met maatschappelijke zaken bezig: 
armoede en vluchtelingenbeleid. Vorig jaar was 
ik vooral in de weer met Koningsdag (het 
koningspaar bezocht Groningen). En daarvoor 
werkte ik op de sportafdeling. Daar hebben 

Rogier en ik elkaar ontmoet.’ Beiden grijnzend: 
‘We waren collega’s, maar de vonk sprong  
pas over op een feestje.’ Trees komt uit een 
horecanest (haar vader was onder andere direc
teur van de hotelschool in Groningen) en ze 
groeide op in Zuidlaren. ‘Die hotelschool heb ik 
ook doorlopen, gevolgd door een marketing
opleiding. Daarna heb ik eerst nog als marke
ting manager gewerkt bij Fontana (kuur en 
 wellnessresort met thermaalbaden  red.) in Bad 
Nieuweschans’, vertelt ze. 

Beiden rijden motorfiets en fotograferen graag. 
‘En we gaan ook proberen wat op stoom te 
komen in de tuin.’ En ze willen ook wat meer 
rondkijken in het dorp. ‘Dat is er, afgezien van de 
directe buren, wel een beetje bij ingeschoten zo 
rond en na de verhuizing’, geven ze toe. ‘We 
gaan vooral op en neer naar CBS De Til, in het 
centrum van Thesinge zijn we pas een paar keer 
geweest.’
In ieder geval zijn ze door mij warm gemaakt 
voor Lopend Eten  dat is immers een perfecte 
manier om kennis te maken met (een deel van) 
de rest van het dorp.

Jan Ceulen

Trees, Rogier, Mitchel en Tomas achter hun huis aan de G.N. Schutterlaan 
(foto Henk Tammens)

Het derde en laatste zomeruitstapje van de 
Noaberstee vond op woensdag 14 augustus 
plaats. Om twaalf uur werd met 24 personen 
in zes auto’s uit Thesinge vertrokken. Dit 
keer gingen we de ‘grens’ over, Friesland 
in naar ‘Nationaal Park De Alde Feanen’ bij 
Eernewoude. 

In Eernewoude lag de rondvaartboot op ons te 
wachten. ’t Was een grote, mooie boot met zelfs 
een traplift. Ideaal voor mensen die niet zo goed 
ter been zijn. Aan boord kon je van alles kopen. 
We genoten dan ook van een kopje koffie of thee 
met een stuk gebak erbij.

Derde uitstapje Noaberstee
Om twee uur vertrok de boot en voeren we door 
een mooi natuurgebied. ’t Was druk op het 
water: grote boten, surfers en kano’s, van alles 
kwam je tegen. Alleen jammer dat ik zo klein 
ben, ik kon haast niet naar buiten kijken. Aan de 
kant zag je veel huisjes, tenten en  caravans 
staan. Veel mensen vierden hun vakantie hier.
Na twee uur werd de wal weer opgezocht en 
ging het naar paviljoen De Buitenplaats, waar 
we eerst op het terras een borreluurtje hadden. 
Daarna gingen we naar binnen, waar het diner 
plaats vond. De zalm smaakte hier ook best.
Na het eten zochten we de auto weer op en ging 
het huiswaarts.

Stoomfluitje
Te koop:
T.e.a.b. ca. 1200 sneldekkers, ca. 25 linker en 
25 rechter gevelpannen + ca. 35 nokvorsten. 
35 jaar oud, herfstkleur. 
Moeten in week 38 gehaald worden! 
Koos van de Belt. Tel 050 302 3432.

Ik denk dat ieder genoten heeft van het uitstapje. 
Dat had Janna weer goed geregeld, waarvoor 
onze dank.

Roelie Dijkema
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Ook dit jaar fietsen we weer bij een aantal bank
jes langs. Waar zal het mooiste bankje of de 
mooiste bank staan? Gewapend met een kus
sen, beginnen we in Potjebuul (Sint Annen). 

Potjebuul 
Geen dag zonder Bach. Bij het binnenrijden van 
het dorp klonk in één van de huizen Jesu bleibet 
meine Freude  BWV 1105. Potjebuul dus. Dat 
is de benaming voor een makkelijk te bereiden 
meelkost. Maar buul, dat is toch ook een col
lectezak? En dat heeft met de kerk te maken. 
Maar een kerk in Sint Annen? ‘Jazeker!’, zegt 
Jantje YpeyHonderd (geboren en getogen in dit 
dorp). ‘We hadden hier vroeger een kerk. Nou 
ja, kerkje. Fiets maar even mee.’ En inderdaad, 
Kerkpad staat er vermeld. Het is nu verbouwd 
tot woonhuis. ‘Vroeger’, gaat Jantje verder, 
‘ werden hier eenmaal in de veertien dagen dien
sten gehouden door de Hervormde gemeente 
Ten BoerSint Annen. Omstreeks 1980 zijn ze 
gestopt. Daar bij de klokkenstoel staan twee 
bankjes.’ Bedankt Jantje! 
De zon scheen, een rustige locatie. We maken 
er een 8 van. Een meneer achter me floot de 
melodie van een psalm ... Ja, toen wist ik het 
weer, over de stilte en het verheven oord: Psalm 
65:1. Iets verderop heb je het Molenpad. Mis
schien kunnen ze eens overdenken daar een 
bankje neer te zetten. Formidabel uitzicht. Dat 

Het bankje op locatie (3) 
was een 10 geworden. Maar helaas. Ze hebben 
er vast en zeker wel een goede timmerman. 

Lellens 
Op naar Lellens. Waar is het bankje? Nergens? 
Ja, toch wel, iets buiten het dorp, daar vonden 
we een tafel met vier bankjes. Alleen stond er 
een asbak vol met stinkende peuken. Het zit er 
zeer rustig. Het enige wat je hoort zijn vogels. En 
af en toe een langzaam rijdende auto. 
Ja, G&T (lezers?): een langzaam rijdende auto. 
Een: 8. 

Kröddeburen 
Voorbij het dierenpension (hoofdmoot honden 
zo te horen), kom je in Kröddeburen. Wat een 
prachtige locatie bij Ons Speulhoukje. Een mooi 
uitzicht over de landerijen (wanneer je tegen de 
weg aan gaat zitten). Alleen als de wind ver
keerd staat, wordt het rustige overblaft door 
vele, vele honden. Een: 7. 

Pierewietshoukje 
Nu eerst even linksaf, daar vinden we iets van 
de weg bij Pierewietshoukje een bankje. Het zit 
er prachtig! Alleen dat is nu weer jammer: vele 
sigarettenpeuken en zelfs twee wietzakjes. Er 
staat niet voor niets een keurige afvalbak. Maar 
het bankje: te oud, nodig een nieuwe plaatsen. 
Een: 6. 

Ten Post 
Gauw terug naar Ten Post. Nee in dit geval nog 
even wachten. Een sportieve Ten Poster rende 
voorbij. Waar gaat hij naar toe? Naar Tamminga
huizen. Dus, als u het onverharde pad volgt, 
komt u er. Op de twee palen, links en rechts, 
staat informatie over rivier de Fivel, over de Mid
deleeuwen en over Tammingahuizen tot Ten 
Post (zie ook Wikipedia: Fivel en Tammingahui
zen). Als u doorloopt dan ziet u rechts het bord 
met de afbeelding van de Tammingaborg en het 
borgterrein. En het bankje: ach! Triest, triest. Het 
geheel is aan herstel toe. Misschien iets voor de 
Historische Commissie Ten Post? 
Daar bij de molen, die mooie molen, daar woont 
het ... Nee, daar woonde Zijlema, manufacturier. 
Zijn specialiteit waren vitrages. Ook in Thesinge 
had hij klanten. ‘Geopend’ stond er. Nou, voor
uit, ik had er enige tijd geleden bijna gegeten. 
Maar dat ging toen niet door. De meneer van de 
bediening vroeg wat ik wilde drinken. Graag een 
glaasje port. Mag dat? Ja, waarom zou dat niet 
mogen? Wat zit het daar prachtig binnen, maar 
vooral ook buiten. Vroeger had je in Ten Boer 
een supermarkt met een actie met wijn. De 
zogenaamde omfietswijn. Dat was de moeite 
waard om daar naar toe te gaan. Nu, hier kun je 
ook voor port omfietsen. Ja, hallo, waar blijft het 
cijfer? Nee, niet voor de port, maar voor de ban
ken, een: 9.

Jakob van der Woude

De redactie ontving van de heer Ben Kwerreveld 
van de Culturele commissie Adorp een fraaie 
uitnodiging voor een expositie. Hieronder vindt 
u de door ons wat ingekorte versie.

Kunstenaars Hetty Boogholt (schilderijen) en 
Ine Hoejenbos (beelden), beiden uit Garmer
wolde, exposeren op 21, 22, 28 en 29 septem
ber in de kerk van Adorp, op uitnodiging van de 
plaatselijke Culturele Commissie. Zaterdag 21 
september om 14.00 uur openen de dichters 
Bianca Hazenberg en Hans Daalmeijer deze 
expositie door enkele gedichten voor te dragen. 
De expositie is op genoemde dagen van 14.00 
tot 17.00 uur gratis te bezoeken. 

In de schilderijen van Hetty is het weidse Gro
ningse landschap de rode draad. Fraaie wolken
luchten en eindeloze vergezichten staan vaak 

Expositie Hetty Boogholt en Ine Hoejenbos
centraal. De bron van haar werk ligt in een grote 
fascinatie voor het landschap in al zijn verschij
ningsvormen. Zelf zegt ze: ‘Landschappen laten 
mij verbazen, laten mij hun schoonheid zien. 
Met name het ruige, weidse, stille Groninger 
landschap, mijn geboortegrond, is mijn aller
belangrijkste inspiratiebron.’

Ine heeft vakmanschap en materiaalkennis hoog 
in het vaandel staan. Het leren kennen en beheer
sen van het materiaal als basis voor de expressie 
vindt zij belangrijk. In haar beelden vind je haar 
aandacht voor de menselijke geest en emoties 
terug. Zij is vooral gefascineerd door het intro
verte: kleine gebaren en een naar binnen gerichte, 
ingetogen uitstraling trekken de aandacht. Daar
naast hecht zij aan een krachtige en evenwichtige 
vorm. Het werk van Ine is uitgevoerd in klei, hout, 
steen of brons en is hoofdzakelijk figuratief. 

Het seizoen van stichting Felicitas gaat weer van start. Wij beginnen dit 
keer op woensdagavond 9 oktober aanstaande met een lezing van Ineke 
Noordhoff over haar boek Schaduwkust. Zij vertelt met begeleiding van 
prachtige beelden het indrukwekkende verhaal over het land aan de rand 
van de Waddenzee. Door de ogen van vier generaties Sijpkens zien wij 
hoe deze boeren de Waddenzee terugdringen en het kustlandschap naar 
hun hand zetten. 
De lezing wordt gehouden in het Trefpunt en begint om 20.00 uur. Voor de 
entreeprijs hoeft u het niet te laten, die bedraagt slechts € 5,00. 

Felicitas begint met lezing En natuurlijk volgt er meer dit seizoen. Canti Vacanti met muziektheater in 
oktober, klassieke pianomuziek in december, toneel in januari en weer 
muziek in maart. 
U kunt het hele programma vinden op www.thesinge.com/cultuur/felicitas. 
De inwoners van Thesinge en Garmerwolde krijgen een flyer met het hele 
programma voor dit seizoen in de brievenbus. Wat wil je nog meer? 
Er zit echt wat voor u bij, dus leg het vast in uw agenda. 
Of beter nog, reserveer alvast een kaartje (stichtingfelicitas@gmail.com
of 06 14948438). Komen dus!

Namens stichting Felicitas, 
Pluc Plaatsman
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Bij dit artikel vind je een paar voorbeelden van striptekeningen die  Matthieu 
Visser uit Thesinge maakt. Hij woont aan de Thesingerlaan op nummer 3 
en heeft net afscheid genomen van basisschool De Til in Thesinge. 
 Binnenkort is hij leerling van het Wessel Gansfortcollege in Groningen. 
De hobby om te tekenen heeft Matthieu al heel lang. Het karakter dat hij 
nu veel gebruikt in zijn strips is wel opvallend. ‘Het is een vierkant hoofd 
met het haar rechtop. Dat vind ik zelf wel grappig. En het tekenen van 
verhaaltjes ligt mij wel. Er moet altijd humor in zitten en heel duidelijk zijn 
waar het over gaat. Ik schets het altijd eerst met potlood en als het naar 
m’n zin is dan trek ik het over met zwarte pen. Op mijn kamer heb ik een 
hele wand vol gehangen met tekeningen. Deze zijn allemaal in zwartwit. 
De laatste tijd werk ik ook met kleur. Ik heb professionele stiften gekocht 
en dat bevalt me wel.’ Op mijn vraag of Matthieu er voor later ook plannen 
mee heeft, antwoordt hij: ‘Ik dacht altijd dat ik iets met sterrenkunde wilde 
gaan doen, maar de laatste tijd denk ik ook wel aan tekenen. Maar het kan 
ook een combinatie van die twee worden. Ik vind het ook leuk om met een 
programma op de computer een tekenfilmpje te maken.’ Mogelijkheden 
genoeg voor Matthieu. We houden hem en zijn talent in de gaten.

Truus Top-Hettinga

Striptekenaar Matthieu Visser

Matthieu laat ons een paar van de vele stripjes zien die hij heeft 
gemaakt (foto Henk Tammens)

Nadat de kinderen in Thesinge al een aantal 
jaren op een mooie septemberavond hun blik op 
het water konden richten (vissen in het Maar), 
kunnen ze dit jaar op een hopelijk mooie zondag
middag de hoogte in kijken. Op zondagmiddag 8 
september wordt er namelijk een vliegermiddag 
georganiseerd op de ijsbaan in Thesinge. Ieder
een kan daar zijn of haar zelfgemaakte of 
gekochte vlieger oplaten.
Voor vliegeren geldt hetzelfde als voor vissen: 
het wordt tegenwoordig weinig meer gedaan. 
En het kan evenzo rustgevend of frustrerend 
zijn. Omdat de meeste kinderen waarschijnlijk 
nog nooit met een vlieger in de hand hebben 
gestaan zal hulp van ouders zeer welkom zijn.  

Vishengels dit jaar vervangen door vliegers
Eigenlijk eenzelfde ritueel als bij het vissen.
Een vlieger kun je zelf maken (zie o.a. www.
doehoek.nl/aandeslag/een-vlieger-maken-187.
html), maar het is eenvoudiger om voor een 
klein bedrag een vlieger te kopen (googel op 
vlieger kopen).
Hopelijk werkt het weer mee en is er minimaal 
zoveel belangstelling als er de afgelopen jaren 
voor het vissen was. Voor alle deelnemers is er na 
afloop een presentje. Dus zorg dat je op de ijs
baan bent op zondag 8 september van 15.00 – 
17.00 uur. Het Scheuvelhoes is dan open. Bij 
slecht weer wordt de vliegermiddag verplaatst 
naar zondag 29 september.

Koos van de Belt

Stoomfluitjes
Gratis:
Ophalen bij Henk Vliem, Dorpsweg 65  
Garmerwolde:
 hometrainer Kettler Sport
 kitchenette
 fietsendrager
 strijkplank
 spiegel met 8hoekige houten rand 75x50 cm
 fotoafdrukapparaat
 fotodroogpers Kindermann 180 W 25x30 cm
 fotolamp Flectalux 1000 W 220 V

Gezocht:
Hulp in de huishouding in Garmerwolde. 
Tel. 050 541 6091 of 06 19 845 116.
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‘De Soos’ 
De klaverjasavond in augustus heeft een heel bijzondere uitslag 
opgeleverd: twee paren met exact hetzelfde aantal punten. 
1  Kees Wierenga en Jannes Ramaker, beiden 3506 punten, 
3  Wilma Tammeling en Detta van der Molen, met 2666 punten. 
De volgende keer is op dinsdag 10 september, aanvang 20.00 uur, in 
Het Geweide Hof in Garmerwolde. Lijkt het u/jou ook wel wat om een 
keer per maand in een gezellige sfeer een kaartje te leggen, kom dan 
vrijblijvend een keertje meedoen.

‘De Eendracht’
Onder zeer (aangename) warme temperaturen werd er door klaverjasclub 
Eendracht in Thesinge in juli toch een kaartje gelegd. Aan het eind van de 
avond werd het zweet afgewist en waren de eerste drie bekend, te weten:
1. Kees Steenhuis  7050 punten
2. Roelie Dijkema 6791 punten
3. Rieks Ridder 6676 punten
De volgende speeldata zijn: zaterdag 31 augustus en zaterdag 28 sep
tember 2019. Aanvang 19.30 uur.

Dick Verweij

Alweer heel wat jaren (ongeveer sinds najaar 2009) hangen er in Thesinge 
schepjes van Dorpsbelangen om de hoop van de hond op te ruimen 
 wanneer deze zijn behoefte heeft gedaan. 
Dit werkt gemiddeld genomen goed en is heel prettig, zegt deze honden
bezitter, die heel wat kilometers per week aflegt met de hond. 
Destijds heeft er in de G&T een bericht gestaan om uit te leggen hoe het 
hondenpoepbeleid in Thesinge tot stand is gekomen en wat de gewenste 
gedragsregels hierin zijn. 
Omdat mij met name in het Klunder opvalt dat er veel drollen op het pad 
liggen en ik dat buitengewoon onfris vind voor een ieder die een rondje 
Klunder loopt, rent, bromt of fietst, wil ik graag het stukje uit 2009 opnieuw 
onder de aandacht brengen. Niet alleen voor de vele nieuwe mede
bewoners met hond die er intussen bij zijn gekomen, maar ook om het 
geheugen van mezelf en alle andere hondenbezitters weer op te frissen. 

Thesinge poepvrij ‘De afspraak is dat men zelf het dorp schoon houdt van hondenpoep (in 
ruil daarvoor betalen wij geen hondenbelasting!). Het gebied dat poepvrij 
gehouden moet worden is eerder al door Dorpsbelangen bepaald: binnen 
de bebouwde kom (dus van bordje aan de Lageweg tot aan bordje Molen-
weg) en Klunder tot aan het dammetje van de ijsbaan. Verder is met elkaar 
afgesproken dat als honden buiten dat gebied op de weg of het pad poe-
pen, we het daar ook weghalen (zodanig dat een ander er geen last van 
heeft). Je hoeft dus niet in Klunder in de onderwal te klauteren om poep 
op te ruimen als je hondje daar gaat zitten, maar graag wel even ruimen 
als ie per abuis midden op het pad iets achterlaat. 
Ook een dringende oproep aan de hondenbezitters om de honden niet in 
de weilanden te laten poepen. Koeien kunnen daar nl. ziek van worden. 
(En nog afgezien daarvan: je laat niet je hond op andermans gebied lopen, 
toch?)’ 

Met frisse groet, 
Marianne Haagmans 

In de G&T van januari stond een foto van Felien Anne Bakker met haar 
moeder Mirjam Bakker-Westers. Felien Anne was een van de laatste 
kinderen geboren in Thesinge die, voor de gemeentelijke herindeling, 
als geboorteplaats Ten Boer in haar geboorteakte heeft staan en in haar 
paspoort krijgt. Bij de foto stond vermeld dat zij dit jaar een broertje of 
zusje zou krijgen die, mits in Thesinge geboren, misschien wel de eerste 
boreling in 2019 zal worden met Groningen in plaats van Ten Boer in 
haar geboorteakte.
En aldus geschiedde. Julie werd op 23 juli in Thesinge geboren en op 
25 juli ingeschreven als nieuwe bewoner in de gemeente Groningen. Op 
de foto het trotse gezin; Robert, met zijn vier dames Felien Anne, Emma, 
Mirjam en de vier weken jonge Julie. (foto Koos van de Belt)

Tijdens een mooie zomerdag trof Sieb-Klaas Iwema drie jonge dorps-
genoten die de brug gebruikten als handig startpunt voor een verkoelend 
bommetje in het Damsterdiep. Op de foto van links naar rechts:  
Nik Bode, Lucas Hof en Harold van Geffen. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Op de foto Herman Huiskes, die (samen met Sieb-Klaas Iwema) 
snoeiwerkzaamheden uitvoerde in de Garmerhof, zoals het knippen van 
de heg en het verwijderen van een uitgedroogde, gespleten boom. 
Bij het knippen van de heg heeft uw fotograaf een aantal wespensteken 
opgelopen. Je moet er wat voor over hebben … (foto Sieb-Klaas Iwema) 
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Agenda
Elke maandag
Thesinge, Trefpunt; 19.15 uur: 
Yoga. Zie artikel. Meer informatie 
bij Mareen Becking: 06 85 289 751.
Elke dinsdag 
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
10.00 uur: Volksdansgroep Klank 
en Beweging. Nieuwe leden, ook 
heren, zijn van harte welkom. Info: 
Hilda Dikkema, 050 541 6051. 
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 – 11.30 
uur: inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge, Café Molenzicht; vanaf 
16.00 uur open.
Zaterdag 31 augustus
Thesinge, café Molenzicht;  
19.30 uur: Klaverjassen bij 
kaartclub ‘De Eendracht’.
Donderdag 5 september 
(dus niet 12 september!) 
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
14.30 uur: Bijeenkomst Garmer
stee. Info: Hillie Ramaker,  
tel. 050 541 5335. 
Vrijdag 6 september
Thesinge, Trefpunt; 17.00 – 19.00 
uur: maandelijks borreluurtje met 
frituur.
Zaterdag 7 september 
Thesinge, Kloosterkerk; 13.00  
17.00 uur: Expositie Wiebe Bijker. 
14.00 uur opening expositie door 
Henk Zeelenburg en Margreet Puite. 

Foto van de maand

Colofon
Eindredactie 
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Marja Wijnandde 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
Oplage 525 exemplaren

Volgende krant komt uit op 27 
september 2019.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 15 september vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Het is augustus, het graan is weer van het land en het stro 
ligt hoog opgestapeld in keurige pakjes. Tussen Thesinge 
en Garmerwolde leverde dat dit prachtige plaatje op. 
(foto Harjo de Poel)

Zondag 8 september 
  Thesinge, Kloosterkerk;  

13.00  17.00 uur: Expositie 
Wiebe Bijker. 

  Thesinge, IJsbaan; 15.00  17.00 
uur: Vliegermiddag, zie artikel 
Koos van de Belt.

Dinsdag 10 september 
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Klaverjassen bij ‘De 
Soos’. 
Woensdag 11 september 
Garmerwolde, Jeudeboulesbaan; 
14.00 uur: Jeu de boules 
Garmerstee (bij goed weer). Alle 
55plussers zijn van harte welkom. 
Info: Hillie Ramaker,  
tel. 050 541 5335. 
Zaterdag 14 september 
en zondag 15 september 
Thesinge en Garmerwolde,  
10.00  17.00 uur: Open Monumen
tendag. Zie artikel Tiny Smit voor 
de activiteiten.
Dinsdag 17 september
Thesinge, Trefpunt; 20.00 – 21.30 
uur: bijeenkomst voor alle vaste 
gebruikers van Trefpunt. 
Vrijdag 20 september 
en zaterdag 21 september 
Garmerwolde; 20.00 uur: 
WesterTheater (inloop bij Het 
Geweide Hof vanaf 19.30 uur). 
Kaarten bestellen via www.
westertheater.nl of 050 541 6277. 

Maandag 23 september 
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Bijeenkomst Thema
groep FSC (Festiviteiten, Sport en 
Cultuur). 
Woensdag 25 september 
   Garmerwolde, Jeudeboules

baan; 14.00 uur: Jeu de boules 
Garmerstee (bij goed weer). 

  Thesinge, Trefpunt; 19.30: Gratis 
informatieavond over notariële 
zaken, met kandidaatnotaris 
Marieke Poort (zie aankondiging 
Janna Hofstede)

Donderdag 26 september 
  Garmerwolde, kantine GEO; 

10.00 uur: Koffiemorgen.
  Thesinge en Garmerwolde, 

vanaf 8.00 uur: inzameling (in 
plastic zakken verpakte) textiel 
en elektrische apparaten door 
GoudGoed.

Zaterdag 28 september 
  Garmerwolde, Het Geweide Hof; 

14.00 uur: NajaarsPraatmiddag 
voor oudere (ex) Garmerwol
ders over hun ervaringen in de 
oorlogsjaren en de bevrijding in 
Garmerwolde. Aanmelden bij 
Hillie Ramaker, tel. 050 541 5335. 

  Thesinge; 9.00 uur: ophalen oud 
papier.

  Thesinge; vanaf 14.30 uur: 13e 

Thaisner Dörpsrun. Zie oproep 
Stoffer, Menco en Karline.

  Thesinge, café Molenzicht;  
19.30 uur: Klaverjassen bij 
kaartclub ‘De Eendracht’.

Wist-u-dat …
•  er in de tweede week van 

september, week 37, weer 
bolchrysanten verkocht worden 
in Thesinge en Garmerwolde? 

•  de opbrengst hiervan ten goede 
komt aan voetbalvereniging 
GEO? 

•  mevrouw Jantje Ypey altijd de 
organisatie hiervan in handen 
heeft? 

•  er verschillende kleuren 
chrysanten worden aangeboden 
voor € 7,00 per stuk, of drie voor  
€ 20,00? 

•  bestellen van aantal en kleur ook 
mogelijk is bij mevrouw Ypey via 
telefoonnummer 050 302 1714? 

•  u uw bestelling ook kunt 
doorgeven in het clubhuis van 
GEO? 


