
Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

45e jaargang - december 2019

Kerstspecial

1

Liefde voor dieren
De os en de ezel in de stal,  

de schapen in het veld, de vogels in de lucht, door de tijden heen hebben mensen 
een relatie opgebouwd met dieren. Voor sommige mensen is die relatie zo  

belangrijk dat je van liefde voor dieren kunt spreken. Dat is dan ook  
het thema van de Kerstspecial die nu voor u ligt. 
Wij zijn met verschillende bewoners, jong en oud, 

van onze dorpen gaan praten over hun 
bijzondere liefde voor dieren. Dat kan een  
koe zijn, een hond of twee ezels, maar ook  

een muskuseend of een hangbuikzwijn!  
Verder hebben we een kerstverhaal 
dat niet echt draait om liefde voor 
dieren maar waarin een dier wel  

een hele lieve rol speelt.
We hopen dat u geniet van deze 

krant én van de jaarlijkse  
kerstpuzzel, gemaakt door onze 
eigen Dr B. Denker, die ons dit 

jaar actief aan het puzzelen zet. 
Alle mensen die betrokken zijn  

bij de G&T wensen u fijne 
feestdagen en een heel 

gelukkig en gezond 2020!

De redactie 



Willemijn Roggen woont met haar man Jitse aan De Dijk 12 in Thesinge. 
Hoewel ze thuis geen huisdieren heeft, houdt ze veel van dieren.  
Ze heeft weleens een egeltje de winter doorgeholpen en sindsdien zijn 
er egels om haar huis die ze dagelijks voert. Ook deze zomer konden de 
egels wel wat hulp gebruiken toen de wormen vanwege de droogte diep 
in de grond zaten. Een aantal jaren geleden hielp zij een muskuseend 
twee winters door. Zij noemde hem Wammes omdat hij zo waggelde.  
Zij kregen een speciale band met elkaar.

Het verhaal van Willemijn en Wammes
Veel Thesingers zullen hem nog wel herinneren, de grote muskuseend 
die ruim anderhalf jaar op het kerkhof van de Kloosterkerk verbleef. 
Vanaf De Dijk was Wammes goed zichtbaar en Willemijn trok zich zijn 
lot aan, net als een aantal andere buurtgenoten. 
‘Het was een hoopje ellende toen ik hem voor het eerst aantrof. Zijn 
vleugels waren gekortwiekt. Ik vermoed dat hij was achtergelaten. Eerst 
dacht ik dat het een oude eend was, maar achteraf bleek het nog een 
jong beest te zijn,’ vertelt Willemijn. Twee keer per dag bracht ze hem 
eten. Omdat een muskuseend niet veel in het water verblijft maakte zij 
op de hoek van het kerkhof waar Wammes altijd zat, een bedje van stro. 
Als het vroor in de winter probeerde zij hem naar haar huis te lokken 
maar Wammes was schuw en liet zich niet aanraken. Om hem in de 
vrieskou warm te houden zette ze elke avond stormlantaarns om hem 
heen en ook schaaltjes met daarop waxinelichtjes die wel tien uur 
konden branden. ‘Als je een stenen bloempot met een gat in de bodem 
over een waxinelichtje zet en ook nog een luciferstokje plaatst tussen de 
bloempot en het schaaltje voor de trek, dan werkt de poreuze steen van 
de bloempot als een kachel. Er straalt veel warmte vanaf.’ Zo bleef 
Wammes lekker warm en bevroren zijn poten niet.

Vliegen!
Willemijn kon de eend vanuit huis goed observeren en zag dat Wammes, 
toen hij weer wat op krachten kwam, probeerde te vliegen. Hij sprong 
hoog op van de grafstenen, maar viel steeds weer neer. Soms nam hij 
een lange aanloop en sloeg in het rond met zijn vleugels maar kwam 
niet omhoog. Toch veranderde Wammes in anderhalf jaar tijd, door de 

verzorging en het royale voedselaanbod, in een goed doorvoede eend. 
Zijn gekortwiekte vleugels werden steeds langer. 
En … op een voorjaarsdag lukte het! De vogel was gevlogen. Willemijn 
merkte het meteen toen zij thuiskwam en zag dat zijn plekje op het 
kerkhof leeg was. Maar een paar dagen later kwam Wammes terug en 
wat hij nooit eerder had gedaan, hij kwam bij Willemijn op het erf! Het 
leek of hij afscheid wilde nemen; een soort dankjewel, hoewel je dat 
natuurlijk nooit zeker weet bij een dier. Hij bleef nog een paar dagen bij 
haar huis en vloog op een dag weg en is niet meer teruggekomen. Voor 
Willemijn was het eerst wel even wennen, maar het was ook goed zo. 
‘Een dier moet zijn eigen weg weer vinden. Zo gaat dat nu eenmaal in 
de natuur’.

Irene Plaatsman

Wammes bleef vanwege zijn afkeer om te zwemmen een eenling.  
Of hij uiteindelijk een relatie heeft gekregen zal voor altijd een vraag 
blijven. (foto Janna Hofstede)

Hangbuikzwijn Dora
Fred de Duitse Dog, geit Laura, kippen, konijnen en 
Dora, het … hangbuikzwijn. Een deel van de tuin van 
Miranda Winkels, Jan van der Veen en hun kinderen 
Bas en Kim aan de Lageweg heeft veel weg van 
een kinderboerderij. Vooral Miranda heeft een grote 
liefde voor dieren. En het lukt haar aardig om dat 

over te brengen op haar kinderen. Die helpen dan ook 
regel matig met voeren, eieren rapen en het verschonen 

van de onderkomens van de dieren. 
Een hangbuikzwijn is daarbij een (huis)dier dat je niet zo vaak ziet. Het 
is een koddig, nieuwsgierig en aaibaar beest, met een eigen wil, vooral 
zichtbaar als het naast het gebruikelijke menu van gras en brokken wat 
extra’s te eten krijgt, zoals een lekkernij als voederbiet. Dan kent ze het 
woord delen niet en trekt ze zich het liefst in haar eigen fraaie onder
komen terug om pas weer naar buiten te komen als het lekkers naar 
binnen gewerkt is. Maar omdat Miranda er wel voor zorgt dat Dora, net 
als Bas en Kim, niet teveel snoep krijgt, is het varkentje meestal gewoon 
buiten te bewonderen. 

Koos van de Belt
Dora het hangbuikzwijn is zichtbaar blij met de voederbiet die Kim 
voor haar heeft klaargelegd (foto Koos van de Belt)

Willemijn 
en Wammes 
de muskuseend
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Zittend aan haar keukentafel ben ik in gesprek 
met Coby van Huis uit Thesinge. De hond ligt 
op de bank in de woonkamer en houdt het 
vrouwtje nauwlettend in de gaten. Coby noemt 
de naam van haar man Bert die in maart van 
dit jaar is overleden en de hond spitst zijn oren 
en komt even later bij haar en legt zijn kop 
tegen haar aan. 

‘Ook onze hond Castor was in diepe rouw na 
het overlijden van Bert. Ik ben met hem naar 
de dieren arts geweest en in overleg met hem 
hebben we besloten hem een maandlang 
anti depressiva te geven. Dat zorgde ervoor dat 
zijn matte ogen weer een beetje glans kregen. 
Een hond die elf jaar met zijn baasje samen is 
geweest mist zijn maatje. En de band tussen 
baas en hond was zo ontzettend sterk. In de 
ziekteperiode van Bert was Castor echt zijn 
schaduw. Waar Bert ging was de hond ook.’ 

‘Dankzij lieve familie, vrienden en buren heb ik 
de draad weer een beetje op kunnen pakken. In 
de beginperiode liet ik Castor vaak uit omdat het 
moest. Toch is dit ritme in het bestaan goed 
voor mij geweest. Als het niet kon was er altijd 
wel iemand die het van me over wilde nemen. Ik 
voel me heel rijk met zoveel zorgzame mensen 
om me heen. Het is vreemd dat het jaar al bijna 
om is. De tijd gaat nu wat sneller doordat ik 
sinds oktober fijn werk heb in Zorg centrum 

Castor, met gespitste oortjes
Alegunda Ilberi in Bedum. Vlak na het overlijden 
van Bert raakte ik mijn baan in Zorgcentrum 
Bloemhof kwijt. Na 43 jaar werd ik daar 
boven tallig verklaard. Op mijn leeftijd is het een 
wonder te  noemen dat ik maar negen dagen 
zonder werk heb gezeten. Zeker in deze tijd van 
het jaar is het goed om onder de mensen te zijn. 
Ik heb fijne collega’s die heel meelevend zijn.’ 

‘Tegen de kerstperiode zie ik niet zo heel erg 
op. Ik ben altijd wel creatief bezig en wil het 
huis zo gezellig mogelijk maken. Dankzij alle 

lieve mensen maak ik me over deze dagen 
geen zorgen. Ik zie veel meer op tegen oud en 
nieuw. Dit jaar afsluiten en een nieuw jaar 
beginnen lijkt mij heel lastig.’ Castor heeft 
geduldig gewacht tot wij uitgepraat zijn. Maar 
nu komt hij bij haar en moet Coby de jas aan 
en met hem aan de  wandel.

Truus Top-Hettinga 

Coby van Huis met haar trouwe viervoeter 
Castor (foto Henk Tammens)

Op de hoek van de Hildebrandstraat 
lijkt het wel een kinderboerderij. Bij 
het huis van de familie Verbree vallen 
de vrolijke geitjes op. Altijd nieuws
gierig en aandacht vragend door op 
de hokken te springen. Leuk om de 
familie eens te vragen naar hun liefde 
voor de geitjes.
Met name Hielke is opgegroeid 
tussen de dieren, thuis waren veel 
dieren en opa was veekoopman. 
Toen de familie in Garmerwolde 
kwam wonen zijn er dan ook geitjes 
voor twee van de zonen gekomen. 
Waarom geitjes? Geitjes zijn gewoon 
leuk! Goed voor de kinderen, gezellig 
voor het gezin en ook voor de buurt. 
Om die reden is het hok voor het huis 
gebouwd, want het is toch veel 
gezelliger als de beestjes vanuit het 

huis en vanaf de straat goed 
zichtbaar zijn. Nu is het een leuke, 
toegankelijke plek. Naast de kinderen 
en kleinkinderen kunnen de buurt en 
passanten ook elk jaar genieten van 
de pasgeboren lammetjes. 
Wat erg leuk is: de geitjes herkennen 
mensen. Ze zien Hielke op de 
Stadsweg al fietsen en beginnen dan 
te mekkeren. Als trouwe bezoekster 
Tessa Visser komt, lopen ze direct op 
haar af. Daarom heb ik ook Tessa 
gevraagd wat ze zo leuk vindt aan de 
geitjes. Ze geniet duidelijk erg van de 
beestjes. Ze vindt ze erg speels en 
lief en ze aait ze graag. De geitjes 
vinden dat ook heel leuk. Tessa vindt 
met name de kleine geitjes heel leuk 
en grappig als ze rondspringen.

Marian Baarda

Hielke weet waarmee hij zijn 
geitjes een plezier kan doen 

(foto Margriet de Haan)

De geitjes van Hielke Verbree
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Puk komt met Berend Plijter over de brug tijdens een van de vele dagelijkse wandelingetjes (foto Henk Tammens)

Puk, 
lief en 
betrouwbaar

Berend Plijter uit Thesinge heeft zijn blonde kortharige labrador 
overgenomen van een gezin met jonge kinderen. Het was niet erg 
leuk om de hond, die toen 1 jaar oud was en Puk heet, bij de 
kinderen weg te halen. Maar het gezin had geen keus en bij Berend 
kreeg Puk alle liefde en aandacht die een jonge hond verdient. 
Berend was net met de VUT en ging samen met zijn nichtje Miranda 
Schuppert direct met Puk naar een trainingscursus. ‘Het is een 
jachthond en je moet hem wel onder controle hebben als je hem 
buiten los laat lopen. Puk heeft een lief karakter en is ook betrouw
baar met kinderen. De baby van Miranda ligt op een kleedje op de 
vloer samen met de hond.’ Op een foto laat Berend zien dat ze dat 
allebei prachtig vinden. ‘Ik laat Puk meestal uit in Klunder en heb dan 
mijn verrekijker en fototoestel ook mee. Je ziet daar soms reeën 
lopen en dan maak ik graag wat foto’s. Van de natuur, vooral in de 
vroege ochtend, kan ik heel erg genieten. In mijn werk was ik ook 
graag buiten. De langste tijd heb ik bij de EGD gewerkt als onder
houdsmonteur. Ik werkte op de afdeling hoogspanning en was veel 
onderweg en buiten. Het was werk met veel vrijheid. In een fabriek of 
binnen werken is niks voor mij.’ 

Berend is een geboren Thesinger. Het huis aan de Bakkerstraat waar 
hij geboren is, staat er niet meer. Evenals het huis in de Luddestraat 
waar hij opgroeide. Eind jaren zestig werden de huizen aan de 
Molenweg gebouwd en verhuisde het gezin naar het huis waar 
Berend nu nog altijd woont. Puk heeft alle dagen de baas bij huis. Hij 
kijkt toe als de vogels en vissen gevoerd worden. In de tuin staat een 
volière met kanaries, zebravinken en twee lachduiven en in de 
woonkamer een groot aquarium met allerlei gekleurde vissen in een 
omgeving met waterplanten en koraal. Ook de vissen worden goed 
verzorgd. Twee keer per jaar gaat Puk naar hondentrimster Sandra 
Kol en ziet hij er weer fris en verzorgd uit. Gelukkig interesseert het 
knallen met oudjaar Puk helemaal niet. Hij ligt lekker op zijn kleed en 
laat zich niet storen. 

Truus Top-Hettinga 

een kerstverhaal
We leven in het jaar 1819. Een tijd van oorlogen, hongers noden 
en armoe, maar ook van nieuwigheden als achter namen en 
papiergeld, beide bedacht door de zojuist verdreven Franse 
overheersers. We juichten toen de Kozakken hen versloegen 
bij Nieuweschans en Winschoten en toen windbuil Lodewijk 
Napoleon vervangen werd door Koning Willem I. Toch, voor 
ons sloebers maakt het eigenlijk weinig verschil … Maar over
morgen is het kerst!

De avond valt. De laatste zonnestralen schitteren in de sneeuw 
op de weilanden van het Langelands moeras. Laten we wat 
steviger doorstappen, want in het donker is het levensgevaar
lijk in de zompige graslanden rond Thesinge, Bovenrijge en 
Garmerwolde. Kijk, daar haasten zich nog anderen over de 
smalle modderpaden westelijk van de Stadsweg. Het is een 
kleine, zorgelijk kijkende man met een kind, nu vlak voor ons. 
De paden hier komen bijna allemaal uit bij Het Verloren Hol, de 
kroeg van Aaid Kriegel. Net als wij kennen zij de weg. Het 
ventje tikt op de deur. Klop, klop, klopklopklop. Goed volk. 

De deur gaat op een kier en knarst dan helemaal open. We 
stappen mee naar binnen. Kroegbaas Kriegel staat bij de toog. 
‘Dat werd tijd,’ buldert hij. Hij heet niet echt Aaid Kriegel, zo 
noemen zijn klanten hem vanwege zijn ‘zonnige’ karakter. Altijd 
Boos, betekent het. Eigenlijk heet hij Boelo Schattebout.  
Die achternaam heeft hij voor de grap bedacht bij de nieuwe 
Burgerlijke Stand, maar o wee als je hem zo noemt! Kriegel is 
een bullebak met een lelijk drankhoofd. Nog nooit heeft iemand 
hem iets aardigs horen zeggen. Toch is het druk. De hele 
onderwereld van Groningen komt hier samen. Kriegel weet 
waar er wat te halen valt, heelt al het gestolen goed en kent 
mannetjes voor de smerigste klusjes. Kriegel helpt je uit de 
brand, maar schopt je net zo hard terug als je te laat betaalt. 
Kom je niet over de brug, dan krijg je ’s nachts bezoek …

De kroegbaas brengt zijn stinkende mond tot vlak voor het 
gezicht van de zorgelijke kleine man. ‘Nou, wat heb je?’  
Het kereltje slikt en vermant zich: ‘Ik heb vanavond vrij, baas. 
Ik zou met mijn dochter Eeke naar dokter in Stad lopen. En 
nou komt Doeko mij toch halen.’ Hij legt zijn hand op de 
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inkeer van Aaid Kriegel
schouder van het jongetje. Kriegel staart hen met de armen in 
de zij aan. ‘Vrij? Naar Stad lopen? Hou toch op. Als dat wicht 
dat kan, mankeert haar niks. Kleine aansteller. Denk je dat 
mijn vader met mij naar dokter liep? Ha! Schop voor d’r gat 
moet ze hebben. Vooruit aan het werk. Dat joch hier kan niet 
alles alleen doen. En vanavond half geld omdat je te laat bent.’ 
Zien wij daar een klein traantje in de ooghoek van het 
zorgelijke gezicht?

Kriegel staat alweer bij de toog een kan bier in te schenken 
voor een van zijn klanten. Een beer van een vent met 
gescheurd boezeroen en viezige broek. ‘Twintig cent, Haico.’ 
gromt Kriegel. De man trekt een briefje van een gulden uit zijn 
zak en strijkt het glad. Kriegel trekt een grimas. ‘Zijn dit 
centen? Dit frommeltje? Moet ik daar bier voor schenken? 
Harde munten wil ik. Met papier kan ik de kachel niet laten 
branden … hoewel …’ Hij grist het geld van de bar, maakt er 
een prop van en gooit die met een boog in het vuur. ‘Franse 
fratsen!’ Haico briest, trekt uit zijn broekband een mes en richt 
de punt op Kriegel, maar die heeft inmiddels een knuppel in 
zijn handen. Dan pakt Haico de kleine Doeko bij zijn lurven. 
‘En nou betaal je mij mijn gulden terug!’ brult hij, ‘of ik neem 
dat joch mee.’ Kriegel lacht vuil. ‘Daar worden mijn boodschap
pen een stuk goedkoper van. Ga je gang.’ Het wordt muisstil in 
de kroeg. Alle ogen flitsen van Kriegel naar Haico naar de 
doodsbange Doeko. Opeens worden de stilte en de spanning 
doorbroken door een vinnig, aanhoudend getik op de deur. 
Onbekend volk.

Achteruitlopend met de knuppel in zijn hand gaat Kriegel naar 
de deur en trekt hem met een ruk open. Een deftige dame 
schrijdt binnen en gaat rustig aan de enige lege tafel zitten. Ze 
wenkt Kriegel met haar wijsvinger en zegt: ‘Ga zitten, Boelo.’ 
Kriegel reageert als in trance. Hij lijkt Haico helemaal vergeten. 
Hij blijft de dame aanstaren terwijl hij tegenover haar gaat 
zitten. ‘Ik weet niet of je mij herkent, maar ik ben buurvrouw 
Marieke. Je kwam vaak langs als je pijn had, of verdriet, weet 
je nog?’ Nog steeds die starende blik. ‘Ik wil je wat laten zien. ‘ 
Uit haar tas pakt Marieke een tekening van de tijd dat het leven 
goed was. Zijn moeder speelt piano en zijn vader lacht vrolijk. 
Ze pakt snel het volgende plaatje: vader in zijn nette pak en 
een gek hoedje. En het volgende, en volgende, zo snel dat het 
lijkt of ze een film van zijn jeugd afspeelt. Van de school, zijn 
vriendjes, de maaltijden thuis, van de straathond die zijn beste 
vriend werd, van de kersenbomen in de tuin. Maar dan worden 
de plaatjes donkerder. Zijn moeder wordt ziek en sterft, zijn 
vader heeft verdriet en gaat drinken, veel drinken. Hij wordt 
een norse man, gewelddadig ook, met Boelo als slachtoffer.  
Hij haalt hem van school, vernedert hem, slaat hem, schopt de 
hond zodat die wegloopt. Op al die donkere plaatjes staat 
buurvrouw Marieke als lichtpunt, baken van troost. Dan raakt 
vader ook zijn baan en huis kwijt en verhuist hij met Boelo naar 
het moeras. Het lichtpunt is dan verdwenen. Een paar jaar 
later sterft vader. Boelo, 15 jaar, blijft alleen achter. ‘Ho maar,’ 
roept Kriegel met gebroken stem. ‘De rest ken ik wel. Hoe ik 
trouwde op mijn twintigste, een dochter kreeg en op mijn 
dertigste weduwnaar werd.’ ‘Weet je ook nog dat je van 
verdriet ging drinken?’ ‘Ja, ja. Ho nou maar. Ik weet heel goed 
dat mijn dochter op haar 15e wegliep na een pak slaag.  
Ik weet ook van haar overlijden in de hongerwinter van 1817. 
Een kind verliezen is verschrikkelijk. Maar haar kind, Doeko, 
vader onbekend, heeft het goed, die woont bij mij.’ ‘Goed?’ 

vraagt Marieke, ‘10 jaar oud en 
elke dag werken in een smerige 
kroeg, is dat goed?’ Kriegel wrijft in 
zijn ogen en mompelt beschaamd: 
‘hij heeft te eten …’ Marieke pakt 
nieuwe tekeningen. ‘Ik denk dat je 
deze ook moet zien.’

De tekeningen tonen een gezin, arm, maar warm. Ze wonen in 
een piepklein gezellig huisje. Vader, moeder en een broodma
ger kind met een vreemd gedraaid bovenlichaam. Zij ligt de 
hele dag op haar rug en lacht op de momenten dat ze geen 
pijn heeft. Vader en moeder zijn constant met het wichtje 
bezig. Behalve ’s avonds, dan is vader weg en wordt moeder 
geholpen door een ander kind, dat als dank zo nu en dan een 
lieve aai over zijn hoofd krijgt. En dan is er die hond, die de 
deken rechttrekt als niemand oplet, die speelgoed van de 
grond opraapt en een enorme troost lijkt voor het kind. 
Kroegbaas Kriegel jankt inmiddels openlijk aan het tafeltje. Hij 
herkent de vader van het gezin direct, zijn knecht Jan, die 
vanavond naar de dokter zou met zijn doodzieke dochter. Maar 
het meest getroffen is hij door het andere kind, dat in vieze 
werkkleren het meisje avond aan avond verzorgt, dat zijn 
boterhammen deelt met het meisje en de hond: zijn kleinzoon 
Doeko! De kleinzoon die net als hij altijd met een zwerfhond 
speelde en het beest allerlei trucjes leerde, totdat de hond 
wegliep. Tenminste, dat dacht Kriegel ... Nu ziet hij het beest 
terug. De grote man laat zijn hoofd in zijn armen zakken en 
huilt onbedaarlijk van schaamte en verdriet. Als hij eindelijk 
weer opkijkt is Marieke verdwenen en geen van de klanten kan 
zich haar herinneren.

De volgende dag, 24 december, heeft Kriegel een drukke dag. 
Hij sluit het café en loopt stad en land af om kalkoen, koeken, 
wijn, kerstbomen en andere spullen te kopen. Ook nette kleren 
en schoenen in verschillende maten. Daarna zien we hem en 
zijn kleinzoon aankloppen bij knecht Jan, in zijn hand een leren 
buideltje met zilveren munten. Horen wij daar een uitnodiging 
voor een kerstmaal? Waarschijnlijk wel. Want als we een dag 
later door de ruitjes van café Het Verloren Hol gluren, zien we 
drie volwassenen en twee kinderen hun gezelligste kerst ooit 
vieren, in mooie nieuwe kleren, met heerlijke gerechten. Onder 
de tafel kluift een hond aan een groot bot. Er worden kerstlied
jes gezongen en ze lachen veel. 

In de dagen en jaren daarna verandert er veel. We zien de 
zorgelijke trek op het gezicht van Jan verdwijnen omdat zijn 
dochter opknapt door de goede ingrepen van de dokter. Het 
café gaat dicht en wordt afgebroken. Ook het landschap 
verandert. Een onbekende man doneert veel geld voor het 
droogmalen van het Langelands moeras. Men fluistert dat de 
Langelandster Molen van dat geld gebouwd is in 1829. En 
Boelo? Hij en kleinzoon Doeko beginnen met Jan een nieuwe 
Herberg aan de Stadsweg. Niemand noemt hem nog Aaid 
Kriegel en zeker niet Schattebout. Hoe hij wel heet weten we 
niet omdat hij zijn naam weer heeft veranderd. Dat snapt 
iedereen, maar alleen wij begrijpen hoe die bullebak Kriegel 
opeens kon veranderen in zo’n aardige en vrijgevige man. 

En buurvrouw Marieke? Boelo zou ons kunnen vertellen dat 
zij al overleed toen hij twaalf was. Maar dat doet hij niet. 
Marieke is zijn geheim.

Rudy Noordenbos
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‘Kijk die oortjes, hoe alert ze is. Als ik fluit komt ze naar me toe’. Met 
glimmende ogen vertelt Paulien over haar lievelingskoe Mieke, een 
levensecht knuffelbeest. Met deze 5jarige melkkoe, een van de 85 
roodbonte koeien die in de stal van melkveebedrijf Van Beesten aan de 
Thesingerweg rondlopen, heeft ze een buitengewone band. Voor zover 
dat kan met koeien, want het zijn bij uitstek gewoontedieren met autisti
sche trekken, maar ze hebben elk wel hun eigen karakter. 

Alle koeien zijn, net als het kleinvee, op de boerderij geboren en blijven 
hier zo lang mogelijk. Tijdens hun verblijf in de stal, waar volop frisse 
lucht beschikbaar is, worden de dieren gevoed met vers of ingekuild 
gras dat rechtstreeks van de omliggende weilanden komt. Melken 
gebeurt door een melkrobot, op het ritme van de koe. Sommige koeien 
komen om de acht uur langs om verlost te worden van hun volle uiers, 
andere ‘raddraaiers’ komen veel vaker. Want naast het melken worden 
er in de robot ook lekkere brokjes verstrekt. Alle verrichtingen en de 
productie worden per koe bijgehouden door een computer. Een mooi 

Paulien kent van de meeste koeien wel hun 
eigenschappen. De knuffelkoe bijvoorbeeld laat 
zich gemakkelijk fotograferen. Paulien heeft 
daar zelf overigens ook geen moeite mee.  
(foto Koos van de Belt)

systeem, voor zowel mens als dier. Melkerstijd 
is niet meer gebonden aan vaste tijden, dus 
meer flexibiliteit en gezamenlijke gezinsmaaltijden. 
Paulien is ook getogen op de boerderij en wist van jongs af aan dat ze 
met dieren wilde werken. Het boerenbedrijf zit in haar genen. Daarom 
volgde ze de opleiding Melkveehouderij aan de Hogeschool Dronten. 
Haar deskundigheid zet ze nu nog in als projectmanager bij Uniform
Agri, een internationaal in agrisoftware gespecialiseerd bedrijf in Assen. 
Bij het ontwikkelen van software is zij degene die het ‘boerenverstand’ 
inbrengt. Af en toe gaat ze ook op reis om te kijken hoe bijvoorbeeld in 
Vietnam de veehouderij efficiënter gemanaged kan worden. 
In de overige tijd is ze in en om de familieboerderij te vinden. Haar 
toekomstplannen zijn nog niet duidelijk. Er zijn veel factoren die 
meespelen bij de beslissing over bedrijfsovername: wetgeving, financiën 
en de toekomstbestendigheid van het bedrijf. Vooralsnog geniet Paulien 
volop van de (Van) Beestenboel. Ze kan erg genieten van een volle stal 
met rustig herkauwende en goed in hun vel zittende roodbonte dames. 

En niet te vergeten van het buitengebeuren, bijvoor
beeld het gekwetter van de grutto’s in de weilanden, van 
wie de nesten, dankzij goed weidebeheer, jong leven 
voortbrengen. 

Als je ergens goed voor zorgt, krijg je veel terug. Het 
bewijs is hun bijna vijftienjarige koe Geertje 107, die 
begin dit jaar de grens van 10.000 kg vet en eiwit 
overschreed, bijna 125.000 kg melk heeft gegeven en 
maar liefst twaalf gezonde kalfjes voortbracht. Super 
duurzaam! Het geeft Paulien en haar familie een 
ongelofelijk trots gevoel dat door passie, inzet en zorg 
een koe zo gezond oud mag worden. Dat kan niet 
zonder liefde voor dieren.

Roelie Karsijns-Schievink

‘Dierbaar’ is een grappig woord in deze 
context en het dekt precies de lading. In het 
woordenboek vind je bij dierbaar behalve 
‘geliefd’ en ‘ergens op gesteld zijn’, ook 
‘gevoelig’ en ‘teder’. En dat is wat onze 
ezels Mazzel en Missy in het bijzonder zijn: 
gevoelig en teder.
Bij dierbaar staat ook ‘zonder heftigheid’ en 
dat is echt van toepassing op het karakter 
van onze ezels; ze zijn rustig en bedacht
zaam en niet gauw uit hun doen. De 
zachtheid betreft niet alleen hun karakter, 
maar ook hun uiterlijk: lange pluizige oren, 
grote wit omrande ogen, een zijdezachte 

neus en een sneeuwwitte buik, waarvan de 
beharing ook heel zacht is en uitnodigt om 
te kriebelen.
Ze zijn nieuwsgierig en ook eigenwijs, maar 
zeker niet dom! Integendeel, ze zijn juist erg 
slim. Ze zijn al een paar keer ontsnapt 
omdat ze met hun lippen de grendel konden 
verschuiven. Met diezelfde lippen draait 
Mazzel de kraan open, als ik vergeet die 
stevig dicht te draaien.
Zodra ze me horen beginnen ze te balken. 
Ze hebben allebei een heel eigen geluid, 
waaraan ik ze duidelijk kan herkennen.
Elk heeft een eigen karakter: Mazzel, van 

Als je goed voor koeien zorgt 
krijg je veel terug

‘Mazzel en Missy zijn mij erg dierbaar’
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oorsprong een hengst, is de oudste van de 
twee en duidelijk de baas; als er wat te eten 
valt is hij het eerst aan de beurt. Missy is 
een nog jonge merrie, die haar plaats weet, 
maar zeker niet onderdanig is. Het is een 
mooi koppel zo met z’n tweeën.
Ik geniet van hun aanwezigheid, hun 
gedrag is mij vertrouwd. Ik geniet van het 
geluid dat ze maken als ze hooi eten. En ik 
geniet van de wandeling die ik met ze maak 
op weg naar hun weitje. Dan voel ik mij blij 
en trots als ik hén zie genieten!

Betty Visscher

Reint Jurjens en zijn vrouw Peta wonen aan de G.N. 
Schutterlaan in Thesinge. Als kind fotografeerde 
Reint al en het is nog steeds een grote hobby van 
hem. De laatste jaren legt hij zich toe op het foto
graferen van vogels. Een foto van een sperwer werd 
zelfs uitgeroepen tot ‘foto van het jaar’. 

Vogels: schitterend, prachtig en geweldig
Als je met Reint spreekt hoor je vaak de woorden ‘schitterend’, 
‘prachtig’ en ‘geweldig’. Daaruit spreekt zijn enthousiasme voor 
vogels. Hij is lid van fotogroep Trefshot, een groep van amateur en 
professionele fotografen. Hij fotografeerde door de jaren heen 
uiteenlopende onderwerpen en trok tijdens vakanties het liefst met 
zijn fototoestel de natuur in. Maar door een hartprobleem is hij beperkt 
geworden in zijn bewegingsvrijheid. Hij moet nu met de auto en 
elektrische fiets op de plek van bestemming kunnen komen. 
Dit najaar trok hij met Peta naar het Duitse eiland Rügen. ‘Schitte
rend’, vertelt Reint. ‘We hadden ooit al kraanvogels gezien in Lapland. 
We waren diep onder de indruk en zeiden tegen elkaar dat we daar 
nog eens achteraan moesten.’ Duizenden kraan vogels die zich in 
Scandinavië verzamelen trekken in het najaar naar Rügen voor een 
tussenstop op weg naar het zuiden. Na de maïsoogst landen de 
kraanvogels daar om de achtergebleven maïskorrels op te eten. 
Daarna trekken ze weer verder. ‘Ze maken een takkeherrie, maar ze 
zijn prachtig.’ Reint en Peta trokken bijvoorbeeld ook naar het Deense 
Thy, een gebied van wedlands waar veel gemakkelijk te bereiken 
observatiepunten zijn en waar je enorm veel vogels kunt bekijken. 

Een doel in het leven
In Nederland reizen ze af naar vogelgebieden in Zeeland, Twente of 
Texel. ‘Texel is in het voorjaar een vogel paradijs. Geweldig’. Wat 

dichter bij huis is Reint regelmatig te vinden bij het Foxholstermeer, 
het Dannemeer bij ’t Roegwold of tussen Peize en Eelde. ‘Schitte
rende gebieden’. 
Hij heeft een fascinatie voor de verscheidenheid aan vogels. Er zijn 
meer soorten vogels dan hij ooit had gedacht. En als fotograaf wil hij 
die verscheidenheid graag vastleggen. Een vriend van hem is 
vogelaar en als hij er zelf niet uitkomt, weet die vaak wel om welke 
vogelsoort het gaat. 
Ook observeert hij het gedrag van vogels graag. ‘Naast de vogeltrek 
is het broedseizoen helemaal geweldig. Al die nesten en hoe de 
jongen gevoed worden, de rituelen die ze hebben! Als je een beetje 
weet welke vogels waar zijn, kun je elke dag wel op pad. Het geeft je 
leven weer een doel’. 
Reint is met zijn fascinatie voor vogels altijd in de natuur, iets waar 
hij zijn hele leven al van geniet.
Hij heeft ook een eigen website waar u een kijkje kunt nemen: 
reintjurjens.weebly.com

Irene Plaatsman

Reint en Peta hebben hun huis opgesierd met verschillende door 
Reint gemaakte mooie foto’s. Zo ook deze prachtige compositie van 
een - in dit geval opgezette - oehoe en een van hun kleinkinderen. 
(foto Koos van de Belt)
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Reints passie 
voor vogels

Betty met haar dierbare 
ezels Mazzel en Missy 
(foto Patrizia Meijer)

Janoah met Desto, die geniet van een warme deken 
(foto Patrizia Meijer)



Kerstpuzzel 
Jawel! Ook dit jaar is er weer een 
G&Tkerstpuzzel. En net als in 
voorgaande jaren vallen er weer 
mooie prijzen te winnen. Dit jaar 
hebben we het iets anders aange
pakt. Deze puzzel nodigt u namelijk 
uit voor een wandel/fietstocht door 
uw eigen dorp, en ook door het 
andere dorp, aan de hand van de 
afbeeldingen die u op deze 
bladzijden ziet. Op de website  
www.gentexpress.nl staan de 
plaatjes in kleur.
Het idee is om uit te vinden waar 
alle afgebeelde zaken zijn te vinden 
in Garmerwolde of Thesinge. Bij de 
afbeeldingen horen opgaven, die 
vervolgens letters opleveren (zie 
hiernaast). De rest wijst zich vanzelf. 
Alles bevindt zich binnen de 
bebouwde kom en is zichtbaar vanaf 
openbare plekken; u hoeft dus nooit 
iemands erf op te lopen of een 
bouwplaats (zoals dorpshuis en kerk 
in Garmerwolde) te betreden. 
De letters die u verkrijgt uit de 
opgaven van Garmerwolde vormen 
een woord en die van Thesinge ook. 
Samen vormen deze twee woorden 
dan weer een toepasselijke 
uitdrukking. Onder de goede 
inzendingen van het Garmerwolder 
woord verloten wij twee prijzen en 
onder die van Thesinge eveneens 
twee prijzen. Verder zijn er twee 
hoofdprijzen  en natuurlijk eeuwige 
roem  voor de puzzelaars die beide 
woorden goed hebben. Om hierop 
kans te maken moet u uw oplossing 
vóór 5 januari 2020 inleveren bij de 
G&Tredactie. Per email naar 
puzzel@gentexpress.nl, of bezorg 
uw oplossing bij een van de 
bekende redactieadressen (zie 
onderaan colofon). 
Kijk dus goed rond en ontdek wat 
voor mooie plekjes onze dorpen te 
bieden hebben. Tip: maak met de 
familie een wandeling voordat het 
kerstdiner begint – een mooi excuus 
om het bezoek eens te laten zien 
waar u woont. Overigens ook een 
mooie gelegenheid om het buurdorp 
wat beter te leren kennen – Dr B. 
Denker en zijn hulpfotografen waren 
zelf in ieder geval prettig verrast. 
Normaal sluit ik de inleiding af met 
de woorden ‘Ga er maar eens lekker 
voor zitten bij kachel of kerstboom’, 
maar dit jaar zeg ik dus: ‘Ga er maar 
eens lekker voor naar buiten. In je 
eentje, of beter nog, met de hele 
familie.’ Fijne feestdagen gewenst 
en veel puzzelplezier!

Dr B. Denker

Opgaven
Garmerwolde
1  Aan welke straat is dit te 

vinden? Neem de eerste 
letter van de straatnaam.

2  En aan welke straat is dit? 
Neem de zesde letter van 
de straatnaam.

3  Dit is een onderdeel van 
een afbeelding die ergens 
vanaf de straat te zien is. 
Hoeveel mensen staan er in 
totaal op die afbeelding? 
Schrijf dit aantal uit in 
letters en neem daarvan de 
tweede letter.

4  Op dit object staat een 
woord. Neem daarvan de 
vierde letter.

5  Op dit voorwerp staat een 
tekst. Neem de eerste letter 
van het vierde woord.

6 t/m 10 Deze afbeeldingen 
vindt u op steenworp 
afstand van elkaar. Trek 
denkbeeldige lijnen  tussen 
6 en 7, tussen 8 en 6, en 
tussen 9 en 10. Die vormen 
de letter. 

11  Bij welk huisnummer vindt u 
dit? Neem de tweede letter 
van dit in letters uitgeschre
ven huisnummer.

12  Zoek dit fragment en neem 
de laatste letter van wat u 
daar ziet.

Thesinge
13  Als u dit ziet, kijk dan naar 

rechts en neem de zevende 
letter van wat u daar leest.

14  Een lastige: In het ver
lengde van het pand waar 
dit fragment onderdeel van 
is vindt u een duidelijke 
korte tekst. Neem daar de 
tweede letter van. 

15  Neem de tweede letter van 
de tekst die u hier bij ziet. 

16  Boven dit raam staat een 
woord. Neem de tweede 
letter. 

17  Onder dit jaartal staat tekst. 
Neem daarvan de derde 
letter. 

18  Zoek hier en vind de letter.
19  De eerste letter van het in 

letters uitgeschreven 
huisnummer van waar u dit 
gevelfragment kunt vinden. 

20 t/m 23 Deze afbeeldingen 
vindt u op steenworp 
afstand van elkaar. Trek 
denkbeeldige lijnen tussen 
20 en 21, tussen 22 en 23, 
en tussen 20 en 23. Die 
vormen de letter. 
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Onder het genot van warme chocolademelk, glühwein of - voor de warmbloedigen - een koud biertje, konden de Thesingers op Smidshoek al een 
beetje in kerstsfeer komen. De kerstboom was ’s morgens geplaatst en om half vijf werd de verlichting ontstoken. Een groot aantal dorpsgenoten 
heeft daarna nog geruime tijd met elkaar staan bijkletsen. (foto en tekst Koos van de Belt)

Onder leiding van Jantje Ypey en Giny Kiel werd op 12 december ijverig 
geknutseld in het clubhuis van vv GEO. Er was gelegenheid in de ochtend en 
avond. Totaal hebben vijftien vrouwen een mooi stukje of een krans gemaakt.  
Met de ideeën van de leiding en de variatie aan materialen was het fijn werken. 
En ook heel gezellig met koffie en lekkers. (foto’s Linda van der Kroft)
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In de Garmer & Thesinger Express wordt u 
regel matig op de hoogte gehouden van de 
stand van zaken van de verbouwing van 
dorpshuis De Leeuw. Een paar dingen zijn 
zeker even het vermelden waard.

De bouw vordert
De staalconstructie van het achterhuis staat er 
inmiddels. Daarmee is ook zo ongeveer het 
hoogste punt van de bouw bereikt. Reden voor 
de vlag in top en pannenbier. Die vlag heeft u 
vast al wel gezien. De dakelementen en pannen 
volgen binnenkort; naar verwachting nog dit 
jaar, maar dan moet het weer wel meezitten. Het 
voorhuis heeft inmiddels weer een pannendak. 
Binnen worden nu de wanden afgetimmerd en 
op zolder wordt de balklaag versterkt.

Dorpshuis De Leeuw krijgt weer schoorstenen

  De Leeuw, doorwerken tot ’s avonds laat (foto Sieb-Klaas Iwema)

Herstel oude elementen
Het overleg met het Restauratiefonds over een 
hypotheek is positief afgerond. We gaan dus 
aan het voorhuis de zogenaamde ‘oude elemen
ten’ herstellen. Deuren, kozijnen, kroonlijsten 
enzovoort. Ook komen er weer schoorstenen op 
het voorhuis. Op dit moment wordt de construc
tie van de schoorstenen beoordeeld, want die 
moeten natuurlijk niet naar beneden komen bij 
de eerste de beste aardbeving.

Beleidsharmonisatie
De gemeente meldde deze week dat ze is 
begonnen met de voorbereidingen voor ‘harmo
nisatie van het beleid dorpshuizen en dergelijke’. 
En of wij daarvoor, op korte termijn, een aantal 
gegevens willen aanleveren. Als het voorstel 

voor dit nieuwe beleid klaar is volgt er een com
mentaarronde. Over een jaar moet dit project 
helemaal afgerond zijn. 

Verder nog: heeft u zin of interesse om komend 
jaar iets in ons dorpshuis te gaan doen? Geef 
even een seintje. Dan bekijken we de mogelijk
heden. Ook binnen het bestuur zijn (of komen) 
interessante functies vrij.
En tenslotte: als u  meer foto’s van de verbou
wing wilt zien, en bovendien kleurenfoto’s, dan 
kunt u die vinden op onze website 
dorpshuisdeleeuw.nl of op Facebook. Het ver
schil met een zwartwitafdruk is soms heel ver
rassend.

Het Bouwteam, Henk Vliem

Kerstnachtdienst 
24 december is er om 20.30 uur een kerstnachtdienst. Deze wordt weer 
gehouden in de sfeervolle Kloosterkerk aan de Kapelstraat in Thesinge. 
Het is een laagdrempelige dienst die georganiseerd wordt door de 
 Christelijk Gereformeerde kerk te Thesinge. 
Voorganger is Jetse Woltjer (pastoraal medewerker) in samenwerking met 
enkele dorpsbewoners, het prachtige muziekkorps De Bazuin en Dorps

belangen, die weer lekkere glühwein en chocolademelk warm heeft na 
afloop van de dienst. 
Kom op tijd. De Kloosterkerk is niet heel groot en vol is helaas vol. We 
hopen jullie te ontmoeten op 24 december. Heb je nog vragen? Bel dan 
06 214 06 168. 

Renger de Vries 

De kraan past maar 
net tussen de 
voorgevel van  

De Leeuw en het 
Damsterdiep 

(foto Sieb-Klaas 
Iwema)
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Sietze en Elise Vliem wonen sinds augustus 
‘bij toeval’ in Thesinge. Of dat laatste echt zo 
is  gingen we onderzoeken op Bakkerstraat 16, 
waar Elise de achtertuin al lekker op orde heeft. 
‘De voortuin lukt nog niet zo’, lacht ze, ‘want 
als je daar aan het werk gaat komen er telkens 
mensen voorbij die een praatje maken.’

Sietze concentreert zich op het huis: hij is han
dig en klust wat af in en om de woning. ‘Serieus 
verbouwen hoeft niet hoor’, stelt hij me gerust, 
‘maar ik knap hier en daar wat op en schilder de 
kamers in onze kleuren.’ Er zijn nog wel plannen 
voor een houtkachel en later een nieuwe keu
ken.

Toeval?
Ze zochten een huis in het Noorden, rondom 
Groningen, en dit was een van de drie waar hun 
oog op viel. ‘En we kwamen er met Susan 
 Timmer, de vorige eigenaar, het eerst uit’, vertel
len ze. Maar toeval? Ze wilden wel graag dich
terbij hun ouders zijn (die in Garmerwolde en 
Ruischerbrug wonen), vooral met het oog op 
hun wolkjes van dochters: Roselin en Noralie, 
een eeneiige tweeling van ruim een jaar en al 
ruim in het haar. Elise grijnst: ‘Ik liep, zwanger, 
op een gure en koude dag door de regen in onze 
vorige woonplaats Hilversum en dacht ineens: 
Wat doe ik hier? Ik wil familie om me heen! En 
toen het een tweeling bleek te worden was de 
beslissing gauw genomen!’
Dat het Thesinge werd kwam dus best goed uit 
en dat had misschien toch wel een beetje de 
voorkeur ...?

Het verleden
Elise (29) is geboren en getogen in Ruischer
brug, in het huis tegenover de voormalige viskar 
van Tamminga aan de overkant van het Eems
kanaal. Ze ging naar de middelbare school in 
Groningen en studeerde achtereenvolgens in 
Groningen Communicatie en Informatieweten
schappen, in Nijmegen Bedrijfscommunicatie 

Nieuwe bewoners Thesinge

en vervolgens Bedrijfseconomie in Brussel. Het 
stel was toen al samen en dat betekende een 
hoop gereis. ‘We ontmoetten elkaar in 2009 bij 
de Scoutinggroep de Jutters in Lewenborg’, ver
telt Sietze, geboren Garmerwolder en ja, de 
zoon van de vorige voorzitter van de G&T.
Sietze (39) noemt zich ‘praktisch ingesteld’ en 
belandde zo op de Schildersvakschool in Zwolle. 
‘Toen ik klaar was besloot ik een grotere uit
daging aan te gaan: de hboopleiding Techni
sche Bedrijfskunde. Dat beviel toch minder dan 
verwacht en de laatste stap was: rechten stude
ren.’ Na die studie te hebben afgerond kon 
Sietze zich dus meesterschilder in de rechten 
noemen. Hij vervolgt: ‘Tijdens de studies had ik 
een klussenbureau om wat te verdienen en in 
die tijd woonden we nu eens samen, dan weer 
niet. Elise woonde ook nog een dik half jaar in 
Zweden tijdens haar eerste studie.’
Sietze werkte na zijn rechtenstudie eerst bij een 
advocatenkantoor in Groningen. Elise: ‘Na mijn 
studie in Brussel zijn we gaan samenwonen in 
Utrecht, want ik vond een baan bij Manpower 
Group (een HRbedrijf) in Amsterdam. Snel 
daarna vond ook Sietze werk in Amsterdam als 
bedrijfsjurist bij een automobielbedrijf en ver
huisden we naar Hilversum, daar hebben we 
drie jaar gewoond.’

‘En daar liep ik dus op een dag in de regen en 
dacht …’ voegt ze er lachend aan toe.

Blij in Thesinge
En die stap terug naar de oorsprong bevalt heel 
goed. Niet alleen vanwege de gemoedelijke 
sfeer en vriendelijkheid. Elise: ‘Net als in  Zweden 
is iedereen hier lekker buiten bezig in de tuin en 
zo. Ook fijn is dat er een basisschool is, want de 
tweeling wil later ook opgeleid worden! Trou
wens, ze lijken zó op elkaar, dat zal nog wat 
worden op school.’
Toen ze de knoop hadden doorgehakt zaten ze 
midden in de verbouwing van hun huis in Hilver
sum. Sietze stopte met zijn baan in Amsterdam 
en kon daardoor mooi de verbouwing voltooien. 
Ze woonden eerst nog even in Beijum, op zoek 
naar de gewenste koopwoning.
‘Na al deze hectiek besloten we dat ik zou blijven 
werken – ik vond een hele leuke baan als project
leider voor procesverbetering bij het  Martini 
 Ziekenhuis – en dat Sietze de huiselijke hon
neurs zou gaan waarnemen’, vertelt Elise. ‘We 
willen ons leven ook niet laten leiden door het 
nodig hebben van veel geld; liefst willen we 
eigenlijk van één inkomen kunnen rondkomen. 
Zo hebben we meer tijd voor elkaar en de kinde
ren en hoeven we niet de hele dag achter de 
logistiek aan te hollen.’ Sietze: ‘Toch solliciteer ik 
wel weer een beetje, omdat ik het werken mis’.
Met zo’n gezonde levensinstelling kun je natuur
lijk ook lekker meedoen aan Lopend Eten. Daar 
zijn ze razend enthousiast over: ‘Wat een leuk 
initiatief. We leerden gelijk veel mensen kennen. 
We ontdekten zelfs gemeenschappelijke ken
nissen bij een paar Thesingers. Je hoort gelijk 
verhalen over het dorp, zo leuk!’, roepen ze 
opgetogen door elkaar.
Andere kwaliteitstijd kan voor beiden zitten in 
reizen (wild kamperen en hiken), voor Sietze 
speuren in geschiedenisboeken of in de grond 
met een metaaldetector en voor Elise zingen en 
tuinieren. Kortom: de bevolking van Thesinge is 
met een vrolijk en levenslustig gezin verrijkt.

Jan Ceulen

Sietze met Noralie en Elise met Roselin (foto Henk Tammens)

Het ontwerp van deze nestkast 
(Thesings fabricaat) wordt niet 
door elke specht gewaardeerd. 
Met enige regelmaat beitelt er 
eentje voort aan een drastische 
verbouwing. Overigens komt het 
ook voor dat de opening van uw 
nestkast in de oogjes van bepaald 
gevogelte te groot is. Met subtiel 
metselwerk wordt deze dan 
verkleind, waardoor grotere vogels 
er - lekker puh - niet meer in 
kunnen. 
(foto en tekst Jan Ceulen)
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Lammetjes bij 
de Agrishop
In verband met de aankomende 
woningruil van vader en zoon 
Spanninga is de Agrishop met ingang 
van 1 januari 2020 op maandag en 
dinsdag gesloten. Hierdoor krijgt 
Simon wat meer tijd voor zichzelf en 
de aanpassing/verbouwing van de 
boerderij.
Vader Jan heeft nog tien schapen. 
Zolang hij het nog leuk vindt, blijven 
ze er gewoon lopen en kunnen ze 
natuurlijk ook in de garage naast de 
Agrishop. 
Simon heeft niet de intentie om het 
voort te zetten: ‘Ik goa der snachts 
nait oet’. 
Maar voorlopig kunnen de kinderen 
en hun (groot)ouders nog gewoon 
genieten van de lammetjes aan de 
Dorpsweg.

Hillie Ramaker-TepperHoewel al behoorlijk uit de kluiten gewassen laat deze jonge Alpaca van Jeroen Ensing aan de 
Bovenrijgerweg zich de moedermelk nog goed smaken (foto en tekst Koos van de Belt)
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Nieuwe bewoner Garmerwolde
Sinds juni woont Brenda van Leggelo weer in Garmerwolde, nu aan de 
W.F. Hildebrandstraat. In 1971 werd zij geboren aan de Dorpsweg 49 en 
groeide op in Garmerwolde. Haar liefde voor paardrijden ontstond doordat 
zij bij Jan Uitham, op zijn boerderij naast de kerk, mocht rijden. De Hilde
brandstraat was in haar ogen toen de kern van het dorp; daar gebeurde 
het, daar waren de sportvelden en de speeltuin. 
Op haar 17e jaar ging ze uit huis en sindsdien heeft ze op meerdere plek
ken gewoond. Ze werd moeder van vier kinderen die allen reeds de deur 
uit zijn. En nu, na 31 jaar, is ze weer terug in Garmerwolde en woont dus 
nu in de ‘kern’ van het dorp. Als haar twee zussen er zijn, halen ze herin
neringen op aan vroeger: hoe ze hun haar lieten knippen in de mobiele 
kapsalon van Simon Veninga, en aan de schooltijd waar Brenda in de 
onderbouw les had van juf Tuin en daarna van meester Groenhagen.
Brenda is nog druk bezig in het huis, maar soms is er tijd te kort doordat 
ze veel werkt bij Heiploeg in Zoutkamp en ze wil ook nog graag leuke 
dingen doen met vrienden. Daarnaast heeft Brenda tegenwoordig zelf 
twee paarden, een fries en een shetlander die 24/7 buiten in Ten Boer 
staan. Met andere eigenaars rouleert ze de verzorging van de dieren.
Binnenshuis vragen drie prachtige ragdoll katten en twee ragdoll kittens 
Brenda’s aandacht. 

Margriet de Haan

Brenda met een van haar prachtige ragdoll katten (foto Margriet de Haan)

Januari 2017 zijn we in Garmerwolde gestart met een open breigroep, waar 
ook gehaakt, geborduurd en gekletst wordt. De sfeer is vrij blijvend en ont
spannen. In telkens wisselende samenstelling en met steeds verschillende 
wolletjes is het leuk elkaar te inspireren en ontstaan tevens leuke vriend
schappen. Soms komen we thuis met tien steken minder door de gezellig
heid! In de loop der tijd is de Breiwijn er ook een beetje bij gaan horen. 
Omdat we er niet uitkomen hoe we ons willen noemen, komt er bijna elke 
week in de mailuitnodiging een andere woordgrap voorbij: Hakebreisters, 
Garmerwol, De haakszame breibuiters, Garmerwolletjes, Draadkracht, 
OverSteken enzovoorts. 
Iedereen die het leuk lijkt is van harte welkom eens aan te haken, oftewel: 
kom erbrei! We breien en haken elke week op dinsdag of donderdag
avond van 20.00 tot 22.00 uur. Kijk voor meer info op 
www.samenbreienenhaken.blogspot.com of neem contact op via 
samenbreienenhaken@gmail.com of 06 547 22 548.

Hieke en Cynthia

Naamloze breigroep 
bestaat 3 jaar

In 2020 viert Nederland dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn van de Duitse 
bezetting. Op ver schillende plekken zijn daarvoor voorbereidingen 
gaande. De Historische Commissie van  Garmerwolde is ook al enige tijd 
bezig met het verkennen van mogelijkheden voor activiteiten rondom de 
viering. Daarvoor zijn we onder andere op zoek naar foto’s en voorwerpen 
uit de oorlogstijd.

Foto’s uit de oorlogstijd
25 jaar geleden heeft de G&T Express een  speciale editie uitgebracht over 
de oorlogstijd. De Historische Commissie wil deze special opnieuw uitge
ven, aangevuld met nog meer persoonlijke verhalen en herinneringen uit 
die tijd. Of dat lukt, hangt af van de beschikbaarheid van foto’s. De foto’s 
die 25 jaar geleden zijn gebruikt, kwamen uit particuliere fotoalbums en 
zijn weer naar de eigenaren teruggegaan. Het uitgeven van de Garmer
wolder oorlogsverhalen staat of valt met de beschikbaarheid van deze en/
of andere foto’s uit de oorlogstijd. Wij roepen u op uw familiealbums tevoor
schijn te halen en beeldmateriaal uit de oorlogstijd aan ons beschikbaar te 
stellen. Uiteraard krijgt u de foto’s weer terug. 
U kunt hiervoor contact opnemen met Henk Vliem: 050 54 163 41 of 
hvliem@hotmail.com

Gewone gebruiksvoorwerpen 
Museum Melkfabriek Garmerwolde wil een  speciale tentoonstelling wijden 
aan eten in oorlogstijd en heeft daarvoor materialen nodig die met eten uit 
die tijd te maken hebben. Het gaat dan om verpakkingsmiddelen, bonnen
boekjes of voedselkaarten. Maar ook gereedschappen om zelf voedings
middelen te bereiden, zoals een oliepers of een handkarn zijn van harte 
welkom. Misschien heeft u nog iets uit die tijd bewaard en wilt u dat 
beschikbaar stellen. Graag contact opnemen met Tiny Smit: 
melkfabriekgarmerwolde@gmail.com of 06 514 96 070.

16 april 1945
Garmerwolde is bevrijd op maandag 16 april. Op deze dag trokken de 
geallieerden van Groningen richting Delfzijl. Op en rond deze datum wil 
de Historische Commissie Garmerwolde een en ander organiseren. Zo 
zijn er contacten met de basisschool om voor en met kinderen een activi
teit op te zetten. Het Gemengd Mannenkoor heeft een vrijheidsconcert in 
voorbereiding met DOOK uit Delfzijl. Reserveert u de datum alvast in uw 
agenda.

Historische Commissie Garmerwolde, 
Tiny Smit

Vieren van de bevrijding
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Op de najaarsvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelangen Garmerwolde d.d. 18 november 
2019 kwamen o.a. de volgende onderwerpen 
aan bod:
  Drainering van de Garmerhof, na afronding 

van de werkzaamheden aan de drinkwater
leiding.

  Begroeiing bij de ovonde om het schijnsel van 
de autolampen naar het dorp tegen te houden.

  Er zijn twee bestelwagens met puin en troep 
van de Eemskanaaldijk afgehaald. Over een 
half jaar wordt het weer bekeken; ze blijven 
het goed monitoren.

  Rijkswaterstaat neemt het verven van de 
drenkelingentrapjes aan de waterkant van het 
Eemskanaal op in haar programma, maar het 
heeft geen prioriteit. Om het hoger op de lijst 
te krijgen moeten meer mensen deze wens 
kenbaar maken bij Rijkswaterstaat 

 (www.rijkswaterstaat.nl/overons/contact).
  Op 29 augustus is het Dorpenoverleg Ten 

Boer officieel opgericht. Het werkt als een 
platform voor overkoepelende zaken.

  Tijdens Oud & Nieuw organiseert een klein 
comité iets bij de school; het is een samen
werking tussen de school en de kerk. Het 
kloksmeren gaat door; Café Jägermeister is 
open vanaf 01.00 uur, maar er komt geen 
muziek.

  We moeten na gaan denken over een nieuwe 
dorpsvisie; in de loop van volgend jaar komt 
er een bijeenkomst.

Najaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
  Het veldje aan het einde van de Oude Rijks

weg is een openbare boomgaard waar ieder
een mag komen en mag plukken.

  Er wordt gewerkt aan een voetpad langs de 
Fledderboschweg. De weg zelf krijgt pas in 
2021 een nieuw wegdek. 

  De stoep langs de Dorpsweg moet nodig 
 worden aangepakt en wat gebeurt er met de 
gevaarlijke kruising Fledderboschweg/Gras
dijkweg?

  De verbreding van de Eemskanaaldijk met 
baggerspecie uit het depot is eind 2020 klaar. 
Dan gaat ook het fietspad helemaal open.

  De onderhandelingen over een meergenera
tiehof zijn nog gaande; in 2020 hopen ze meer 
duidelijkheid te krijgen. Slechts een klein deel 
van de mensen die zich hadden aangemeld 
gaat akkoord. Dit is niet genoeg, er moeten 
meer mensen bijkomen.

  De Stichting Dorpshuis is op zoek naar nieuwe 
 jonge  bestuursleden.

  Het gemeentenieuws staat in de Noorder
krant, maar deze wordt de laatste tijd zeer 
slecht of helemaal niet bezorgd.

Verbouwing van de kerk
Op 28 februari 2020 is de feestelijke opening 
van de eerste schoolkerk van (Noord)Neder
land. Door de week komen er per dag een tot 
twee bussen met schoolkinderen. In het week
end zijn toeristen en recreatieve groepen wel
kom. 

Remco en Mirte de Raad uit Thesinge worden 
de uitbaters van de buitenschoolse activiteiten. 
Voor het parkeren wordt nog naar een oplossing 
gezocht. De kerk behoudt zijn dorpsfunctie.

Zonnepark
De subsidie is aangevraagd, de uitslag komt 
voor de zomer. Bij participatie van mensen uit de 
omgeving kun je gezamenlijk bepalen wat er 
met de winst gebeurt. Zodra de subsidieaan
vraag rond is, worden er verschillende werk
groepen gevormd.

Nieuwe penningmeester Vereniging Dorps-
belangen
Joop van de Meché wordt benoemd tot penning
meester; vanaf 1 januari 2020 neemt hij de 
taken van Sacha la Bastide over.

Speelveldje Oude Rijksweg
De kabelbaan en nestschommel zijn geplaatst. 
De grondwerkzaamheden zijn klaar, de bodem 
moet eerst even rusten. Het JOP blijft bestaan. 
Er komen nog twee doeltjes en drie halfstam 
fruitbomen.

Na de sluiting van het officiële gedeelte om 
22.25 uur genoten we nog van een gezellige 
nazit met een hapje en een drankje.

Hillie Ramaker-Tepper

Heien industriewaterzuivering gestart
Men is begonnen met het heien van de circa 
twaalf meter lange palen voor de industriewater
zuivering. De eerste 80 van de ongeveer 627 
stuks zitten er in. In januari 2020 begint men ook 
met het draaien van de Fundexbuizen/palen. Dit 
zijn er maar zo’n 67.
Ook de voorbereidingen bij de Eemshaven zijn 
inmiddels van start gegaan.

Drinkwatertransportleiding in de grond 
getrokken
De tweede drinkwatertransportleiding is door 
middel van een ‘elektra armband’ gecontroleerd 
op beschadiging en vervolgens vanaf de Gras
dijkweg in de grond getrokken. Dit trekken gaat 
als volgt: een (vierzijdige) open speerpunt boort 
zich met water een pad door de aarde. Daarna 
trekt men een paar keer een barrel (draaiende 
langwerpige ijzeren cilinder) door de ontstane 
doorgang. Dit noemt men polijsten. Als de ruimte 
groot genoeg is, wordt de transportleiding aan
gekoppeld en  met de barrel of polijster nog 
steeds voorop om de laatste restjes op te ruimen 
 aangetrokken. 
Als alles volgens plan verloopt, is op 13 decem
ber de lange witte drinkwatertransportleiding bij 
Zevenhuisjes op zijn plek getrokken. De zwarte 
leiding heeft men per drie lengtes aan elkaar 
gelast; deze lange buizen worden met een rups
kraan op hun plek gelegd en in de gleuf aan 

Nieuws van het Waterbedrijf

elkaar gelast. In de tussentijd zijn Tsplitsingen 
met afsluiters aangebracht en clamponflow 
meters geplaatst. En waar de nieuwe waterlei
ding een oude leiding tegenkomt is dat gedeelte 

door plastic buizen vervangen. Vandaar tijdelijk 
minder druk en/of bruin water. 

Sieb-Klaas Iwema

De buis, met de barrel voorop, wordt op zijn plek omhoog getrokken (Foto Sieb-Klaas Iwema)
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Wist u dat...
•  u in Thesinge en Garmerwolde het nieuwe 

jaar letterlijk kunt inluiden met kloksmeren?
•  dit betekent dat u zodra het jaar begonnen is 

onder het luiden van de klok een gezellig 
drankje drinkt met uw dorps genoten?

•  dit in Thesinge in de Kloosterkerk is en dat 
Dorpsbelangen de borrel schenkt?

•  u in Garmerwolde welkom bent bij de 
kerktoren en dat u van de Plaatselijke 
Commissie een drankje krijgt? 

•  dit in beide dorpen erg gezellig is en u daar 
zeker even moet gaan kijken?

•  er in Garmerwolde een container met spullen 
is voor festiviteiten in het dorp, zoals tafels, 
kraampjes, verlichting en beachvlaggen?

•  deze bij vv GEO/de ijsbaan staat?
•  deze door elke dorpsbewoner gebruikt 

kunnen worden voor activiteiten voor het 
dorp? 

•  u contact kunt opnemen met Gerrie Zeedijk, 
gzeedijk2@gmail.com  
of 06 12 976 946, als u iets nodig hebt? 

•  de gemeente Groningen de website 
groningen.slimmelden.nl heeft, waar u 
meldingen kunt doen over bijvoorbeeld 
zwerfvuil, kapotte lantaarnpalen, losse 
stoeptegels en dergelijke?

•  u daar op een kaart kunt aangeven waar de 
overlastsituatie zich bevindt? 

•  de gemeente eerder in actie komt als er 
meerdere meldingen binnenkomen en dat 
melden dus belangrijk is?

•  meldingen over het verven van de drenke
lingentrapjes bij het Eemskanaal in Garmer
wolde niet hier, maar bij rijkswaterstaat.nl/
overons/contact gemeld moeten worden? 

Bevings van Waark
Vrijdagavond 31 januari 2020 speelt toneel
groep Waark het stuk Bevings in dorpshuis 
 Trefpunt in Thesinge. Bevings is een muzikale 
voorstelling en de titel laat al zien waar het stuk 
over gaat. Hoe voelt het om Groninger te zijn in 
deze tijd; om soms letterlijk de grond onder je 

voeten te voelen trillen? Waark wil in dit stuk de 
heftige maar niet altijd zichtbare emoties van de 
bewoners van Groningen verwoorden. Bewoners 
‘die je in wanhoop over de janboel soms hoort 
huilen van het lachen’ staat er in de begelei
dende folder. Dat wordt vast een mooie avond. (Afbeelding Waark)

Kaarten voor de voorstelling à € 12,50 kunt u 
reserveren door een mail te sturen naar  
stichtingfelicitas@gmail.com of te bellen naar 06 
149 48 438. Wij hopen u te zien op 31 januari en 
wensen u hierbij een prachtig, cultureel 2020 toe.

Stichting Felicitas

Waar in eerdere jaren de 
opruimdag rondom de Klooster-
kerk in Thesinge vroeg in 
november plaatsvond is deze nu 
verplaatst naar het eind van de 
maand. 
Een goede beslissing, want de 
bomen hielden hun bladeren dit 
jaar lang vast. 
Omdat leerlingen van de Groene 
School uit Winsum recent al het 
nodige snoeiwerk hadden verricht, 
hoefden er nu alleen maar 
bladeren te worden geruimd. 
Menco van der Berg was daarbij 
een van de vrijwilligers. 
(foto en tekst Koos van de Belt)
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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
Patrizia Meijer 06 30 754 216
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  
31 januari 2020.
Kopij inleveren uiterlijk
zondag 19 januari vóór 18.00 uur 
via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16.

Foto van de maand

Agenda
Elke maandag
Thesinge, Trefpunt; 19.15 uur: 
Yoga.
Elke dinsdag
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
10.00 uur: Volksdansgroep Klank 
en Beweging. 
Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00  11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge, Café Molenzicht; vanaf 
16.00 uur open.
Dinsdag 24 december
  Garmerwolde, kerk; 22.00 uur: 

Kerstnachtdienst m.m.v. 
Gemengd Mannenkoor Garmer
wolde.

  Thesinge, Kloosterkerk; 20.30 
uur: Kerstnachtdienst, zie artikel.

Zaterdag 28 december
  Garmerwolde en Thesinge; 

Legen grijze container.
  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Thesinge, Café Molenzicht; 

19.30 uur: Kaartclub  
‘De Eendracht’.

Woensdag 1 januari
  Thesinge, Kloosterkerk; 0.03 uur 

tot 0.30: Kloksmeren. 
  Thesinge, Trefpunt; vanaf 0.30 uur: 
  Gezellig nieuwjaarsfeest met 

rustige achtergrondmuziek.

  Garmerwolde, Kerktoren;  
0.03 uur tot 0.30: Kloksmeren.

  Garmerwolde, café Jägermeis
ter; vanaf 0.30 uur: Nieuwjaars
feest.

Vrijdag 3 januari 
Thesinge, Trefpunt; 17.00  19.00 
uur: Maandelijks borreluurtje met 
frituur.
Donderdag 9 januari
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
14.30 uur: Nijjoarsveziede 
Garmerstee. 
Dinsdag 14 januari
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Klaverjassen bij  
‘De Soos’.
Zaterdag 25 januari
  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
  Thesinge, Café Molenzicht; 

19.30 uur: Kaartclub  
‘De Eendracht’.

Maandag 27 januari
Garmerwolde, Het Geweide Hof; 
20.00 uur: Themagroep FSC 
(Festiviteiten, Sport en Cultuur).
Donderdag 30 januari
Garmerwolde, kantine GEO;  
10.00 uur: Koffiemorgen. 
Vrijdag 31 januari 
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: 
Toneelgroep Waark met Bevings. 
Zie artikel.

Gebruikelijke najaarsopruiming of opgeruimd de overgang 
naar de twenties ingaan? Kor Schutter heeft aan de 
Bovenrijgerweg in ieder geval al drie (of zes?) landbouw-
wagens met overbodige spullen verzameld  
(foto en tekst Koos van de Belt)

‘De Soos’
De klaverjasavond in december 
heeft de volgende uitslag 
opgeleverd:
Pia Pops 5393
Geert Pops 5264
Detta van der Molen 4845

Open avond klaverjassen  
Thesinge
Zaterdagavond 30 november 
organiseerde kaartclub ‘De 
Eendracht’ in Café Molenzicht in 
Thesinge een ‘open’ klaverjas
avond. Door berichtgeving in o.a. 
de Garmer en Thesinger Express 
konden we een behoorlijk aantal 
nieuwe deelnemers begroeten.
Als bestuur van ‘De Eendracht’ 
hopen we dat er vanuit die eerste 
kennismaking een vaste relatie 
ontstaat. Iedere klaverjaslief
hebber is welkom!

Aan het eind van de avond werden 
de prijzen verdeeld, en wel als 
volgt (het puntenaantal van nr. 1 is 
geen typfout):
Janny Sibma  8292
Kees Steenhuis  7525 
Johan Zijl  6569

De volgende klaverjasavond is 
zaterdag 28 december om 19.30 
uur. Zoals de Engelsen zeggen: 
same time, same place. Tot ziens 
in Thesinge. 

Dick Verweij

De volgende keer is op dinsdag 14 
januari, aanvang 20.00 uur, in Het 
Geweide Hof in Garmerwolde.

Jannes Ramaker


