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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

46e jaargang - oktober 2020

‘Er is ’n Thaisner overleden’

Roelie op de foto voor het thema ‘Fiets en fietser’ - Thesinge in beeld 2016 (foto Elisabeth Tolenaar)

In memoriam Roelie Dijkema-Oomkens

Ook al woonde ze de laatste jaren van haar 
 leven in Ten Boer, in Thesinge kende iedereen 
haar: Roelie Dijkema-Oomkens overleed op 27 
september op 88-jarige leeftijd. De stempel die 
ze op het dorp zette is onuitwisbaar. Twintig 
jaar lang runde ze met echtgenoot Tonnis een 
winkel, drogisterij en café aan de Molenweg. 
Jarenlang was ze bestuurslid van de openbare 
school, van De Scheuvel, van Dorpsbelangen, 
van VIOD, van de Soos en het Kwetternest. Ze 
organiseerde de fiets tocht, was schrijver en 
hoofdpersoon van Thomasvoar & Pieternel, 
correspondent voor G&T Express en de Noor-
derkrant en namens Dorpsbelangen gaf ze 
decennialang elke nieuwe bewoner een bosje 
bloemen en informatie over het dorp. Logisch 
dat we haar nooit vergeten zullen.

Indrukwekkend afscheid
Tot op hoge leeftijd was Roelie actief in  Thesinge. 
Ook vanuit haar appartement bij Bloemhof in 
Ten Boer bezocht ze de ochtenden en uitjes van 
de Noaberstee, de kaartavonden bij Dora, of 
ging ze op de thee bij vrienden en bekenden. 
Want eigenlijk kon ze niet zonder het dorp waar 
ze zestig jaar heeft gewoond. ‘Er is ‘n Thaisner 
overleden’, schreven de kinderen Dijkema dan 
ook boven de kennisgeving van het overlijden 
van hun moeder. Zelf schreef ze Taisner liever 
zonder h. Maar, zei ze er ooit bij, ’Het gaat er niet 
om hoe je het schrijft, maar hoe je het bent’. 
De tekst op de rouwkaart is veelzeggend: ‘Wij 
troosten ons met de gedachte dat ze een prach-
tig leven heeft gehad. Wij zijn alle Thesingers 
erkentelijk voor alles wat ze voor haar hebben 
betekend’. Omgekeerd geldt absoluut hetzelfde. 
Dat blijkt ook op zaterdag 3 oktober als het dorp 
waardig afscheid neemt van deze markante 
vrouw. Voor velen was het een teleurstelling dat 
corona een echte rouwdienst in de weg stond. 
Het afscheid was er echter niet minder indruk-
wekkend om. Ontroerend was het om te zien hoe 
op vele plaatsen in en buiten het dorp de vlag 
halfstok hing en veel bewoners Roelie een laat-
ste groet brachten langs de route. De molen 
stond in de rouwstand en de kerkklokken werden 
geluid toen de stoet begeleid door de Thesinger 
dragers door het dorp trok. 

Roelie Dijkema-prijs
Op Smidshoek was de Roelie Dijkema-prijs 
neergezet; een prijs waar ze trots op was. Het 
kunstwerk van Herbert Koekkoek zegt veel over 
de naamgever. Het is de wisselprijs van Dorps-
belangen voor dorpsgenoten die zich als vrijwil-
liger verdienstelijk gemaakt hebben. Zelf kreeg 
Roelie hem in 2008 als eerste, daarna reikte ze 
de prijs jaarlijks uit. In datzelfde jaar 2008 was 
Roelie 50 jaar actief lid van toneelvereniging 
VIOD. Het was de bedoeling dat ze een lintje 
zou krijgen voor haar vrijwilligerswerk, maar dat 
weigerde ze pertinent. ‘Ik doe dat allemaal voor 
mijn plezier, daar hoef ik echt geen lintje voor.’ 
In plaats daarvan besloot VIOD een toneelstuk 
aan haar te wijden, geschreven door Henri 
Schijf en natuurlijk met Roelie in de hoofdrol. De 
toepasselijke titel was: ‘Natuurlijke liefde zonder 
lintje’. Roelie was toen 75 jaar en speelde al 
toneel sinds ze op de HBS zat. Soms zelfs bij 
drie toneelverenigingen tegelijk. Het blijspel had 
haar voorkeur en haar eigen rol mocht wel ‘pittig’ 
zijn. Daar hebben we in Molenzicht vele mooie 
voorbeelden van gezien. Roelie was een vrolijk 
mens, met veel humor en een gulle lach. Toch 
was dat pittige karakter Roelie in het echte leven 

niet vreemd. Als bestuurslid hield ze van regels. 
En als mensen zich daar niet aan hielden of pro-
beerden de regels te veranderen vonden zij 
Roelie op hun pad. Niet boos, maar wel overtui-
gend en vasthoudend. Pittig. Dat maakte haar 
zo geschikt voor bestuurswerk. Wat dat betreft 
was ze haar tijd vooruit. Als eerste vrouw werd 
zij gekozen voor Dorpsbelangen en voor het 
bestuur van De Scheuvel. Voor Dorpsbelangen 
is zij 18 jaar in de weer geweest en benoemd tot 
erelid. Met Roelf Jansen trad zij in de Nijjoars-
veziede van Dorpsbelangen veertig keer op  
als ‘Thomasvoar en Pieternel’, met door haar 
zelf geschreven Groninger teksten. Van deze 
 Thesinger anekdotes op rijm zijn van 1982 tot 
2018 vier boekjes samengesteld met als titel: 
‘Vertezzels’.

Bezige bij
Sinds Roelie in 1958 trouwde met Tonnis 
 Dijkema gaf ze haar hart aan Thesinge. Hun drie 
kinderen, Siebolt, Jan en Lia werden hier gebo-
ren en Roelie stond midden in het dorpse leven. 
Voor ons Thesingers is het een voorrecht dat zij 
zoveel energie in het dorp heeft gestopt. Bij elke 
activiteit kwam je Roelie tegen en meestal was 
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ze zelf bij de organisatie betrokken geweest. 
Vaak was Roelie ook degene die over zo’n 
gebeurtenis een verslagje in de G&T schreef. 
Thesinge heeft een bijzonder mens verloren. 
Als moeder en oma van vier kleinkinderen wordt 
zij zeer gemist. Ook wij, de dorpsgenoten die 

 Samen met Jan Mollema als Thomasvoar en 
Pieternel tijdens de Nijjoars veziede in 2018 
(foto Henk Tammens)

haar mee mochten maken, koesteren vele 
mooie herinneringen aan deze koningin van de 
bezige bijen.

Namens de Garmer en Thesinger Express
Truus Top en Rudy Noordenbos

 Trots naast het kunstwerk dat bij 
de Roelie Dijkema-prijs hoort 

(foto Wolter Karsijns)

Klusdag Garmerwolde
Hier en daar was al eerder het nodige werk verricht door 
vrijwilligers met snoeien, verven, schonen en bijhouden van 
verschillende plekken in het dorp. Helaas hebben de linden 
nog te veel blad en kunnen ze nog niet worden gesnoeid. 
Toch was er nog wel wat te doen op zaterdag 17 oktober, 
onder andere gras en onkruid wieden bij het dorpshuis. 
Verder is uit de speeltuin aan de Oude Rijksweg wat steen en 
puin verwijderd en afgevoerd. 
Het was een klein clubje, maar er is nog wel zoveel werk 
verzet dat een volle aanhanger met puin en groenafval kon 
worden afgevoerd. 

(tekst en foto Sieb-Klaas Iwema)

Verhuur van nostalgische attracties:
Poffertjeskramen, Suikerspin, Draaimolens,

Oliebollenkramen, Kinderzweefmolen,
Stoomcarrousels, Reuzenraden, Draaiorgels, enz.

Herman Riddering     &     Tonny Guikema
06 54 638 590                       06 54 944 004

info@Draaivermaak.nl
Garmerwolde
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Verborgen verleden van Van Dijken
Nieuwe bewoners blijken verwant

Drie jaar geleden verhuisde Janoah met 
haar vader, moeder, zus en hond van Lewen-
borg naar Garmerwolde. Daar leerde zij op 
de speelplaats Sofieke kennen. Dat klikte 
gelijk en Janoahs moeder Patrizia Meijer 
raakte ook al snel aan de praat met Sofie-
kes moeder Yolande van Dijken. Toevallig 
had Patrizia niet lang daarvoor gehoord dat 
er familie van haar moeder uit de buurt van 
Garmerwolde kwam en dat deze Van Dijken 
heette. ‘Grappig, wie weet zijn we wel familie 
dan!’ En zo begon een zoektocht naar hun 
mogelijke bloedverwantschap.

Toen Patrizia haar moeder berichtte over een 
mogelijk nieuw thuis in Garmerwolde, wist deze 
te vertellen dat haar eigen vader – opa Lammert 
Patje (1924-2014) – warme herinneringen had 
aan de molen bij Garmerwolde, waar hij wel 
eens speelde met andere kinderen als hij naar 
zijn grootouders ging. Zo kwam Patrizia erachter 
dat de opa van haar opa Lammert van Dijken 
heette en dat deze destijds in of in de buurt van 
Garmerwolde woonde. Binnen Yolandes familie 
was de stamboom al grotendeels uitgezocht, en 
inderdaad: haar betovergrootvader heette ook 
Lammert van Dijken. Dat begon voortvarend!

Vierde-generatie-nichtjes
Net als Patrizia bracht Yolande haar jeugd door 
in Lewenborg. Sinds 2005 wonen zij en haar 
man Jeroen Schwab aan de Oude Rijksweg in 
Garmerwolde; inmiddels hebben ze drie kinde-
ren. Uit het stamboomonderzoek wist Yolande 
dat haar overgrootvader Roelof in Garmerwolde 
was geboren. Dat betekent dat Roelofs ouders 
- dus Yolandes betovergrootouders - Lammert 
(1860-1946) en Hinderina van Dijken (1867-
1953) in ieder geval een tijdje in Garmerwolde 
hebben gewoond. Het was een zeer productief 
stel: ze kregen maar liefst twaalf kinderen bin-

De vierde- en vijfde-generatie achternichtjes: v.l.n.r. Patrizia, Janoah, Sofieke, en Yolande 
(foto Margriet de Haan)

De stamboom van Van Dijken

nen een tijdsbestek van achttien 
jaar. Daaronder ook een dochter 
genaamd  Jantje, die op precies 
dezelfde datum is geboren en 
overleden als  Patrizia’s overgroot-
moeder Jantje Patje-van Dijken. 
Hiermee leek het onom stotelijke 
bewijs van de bloedverwantschap 
ge vonden en sindsdien noemen de 
 kinderen elkaars moeder dan ook 
‘tante Patrizia’ en ‘tante Yolande’.

Lammert Holtje
Maar goed, verdere informatie ont-
brak vooralsnog, zoals waar ze 
precies gewoond hadden. En 
naarmate de tijd vordert worden 
verhalen uit de eerste hand steeds 
schaarser. We hebben het immers 
al over vier generaties geleden. 
Een mogelijk aanknopingspunt 
kwam er toen Patrizia in de zoekfunctie van de 
online archieven van de G&T Express ‘Lammert 
van Dijken’ intikte. In een historisch verslag geti-
teld ‘Verhalen van vroeger’ las ze vervolgens 
over Lammert ‘Holtje’ van Dijken, brandhout-
handelaar in de Luddestraat in Thesinge. Zou 
dat ‘m kunnen zijn?
In de tussentijd was ondergetekende (overbuur-
man en G&T-redactiegenoot van Patrizia) er ook 
bij betrokken geraakt. Ik had namelijk net een 
hele genealogische zoektocht naar Minne 
Koning gedaan zoals beschreven in de G&T 
Express van afgelopen mei en juni, en had dus 
inmiddels wat ervaring opgedaan met dergelijk 
onderzoek (onder andere dat het erg leuk is en 
zelfs verslavend kan zijn …). Een zoektocht in 
verschillende bronnen wees uit dat deze Lam-
mert van Dijken uit Thesinge leefde van 1916 tot 
1977 en getrouwd was met Antje Veldman. 
Andere generatie, andere Lammert. En boven-
dien niet gerelateerd aan ‘onze’ Lammert. Dood 
spoor helaas.

Kuiper Van Dijken
Een ander mogelijk aanknopingspunt was een 
archieffoto van wagenmaker/kuiper (= tonnen-
maker) Van Dijken uit 1936 - zie ook de G&T-
website: zeker de moeite om eens te bekijken. 
Hij woonde op Dorpsweg 51, waar nu mevrouw 
De Vries woont. Op de betreffende foto staat een 
man van zo’n 75 jaar, helaas zonder vermelding 
van voornaam. Qua leeftijd zou het dus kunnen 
kloppen. Zou dat ‘m dan zijn? Zo ja, dan hebben 
we ook een voormalig woonadres. En als ‘t even 
kan nog wat verborgen erfenissen of zo. In de 
familie-appgroepen van Yolande en Patrizia was 
men het er in ieder geval over eens: de familie-
trekken zijn duidelijk te herkennen. Maar helaas, 
uit bronnen zoals huwelijksaktes van de kinde-
ren leren we dat Lammert achtereenvolgens 
daglooner (met dubbel o), veldarbeider en koop-
man was. Niet wagenmaker of kuiper.

Betovergrootouders in beeld
Jammer dat deze sporen uiteindelijk bleken 
dood te lopen, maar gelukkig hebben we via 
Yolandes familiestamboom toch nog wat foto’s 
kunnen vinden van onder anderen de gezamen-
lijke betovergrootouders (zie stamboomafbeel-
ding). Zo hebben we in ieder geval een beeld bij 
de namen. Maar veel vragen blijven nog open 
staan. In welk huis hebben ze gewoond? Wonen 
er nog steeds bloed- of aanverwanten in de 
buurt? Hoogstwaarschijnlijk wel, maar dan niet 
onder de naam Van Dijken: slechts een kwart 
van de twaalf kinderen was van het mannelijk 
geslacht en van twee daarvan weten we dat hun 
nazaten niet in onze dorpen zijn blijven hangen. 
Maar de kans is aanwezig dat Patrizia en 
Yolande niet de enige achter-achter-achter-
achternichtjes zijn. 
Misschien bent of kent u wel een oudtante of 
-oom? Hoe dan ook, bij deze in ieder geval inte-
ressant voer voor discussie tijdens een foto- en 
praatmiddag. 
Mocht u als lezer nu al iets meer weten - van 
welke Van Dijken dan ook - dan horen we dat 
uiteraard graag!

Harjo de Poel

Roelof van Dijken

Roelof van Dijken

x

Jantje Patje - van Dijken

Jantje Patje

Lammert Johannes Patje

Lammert van Dijken Hinderina Dijkema

Yolande Patrizia

Luitje van Dijken

1850

1900

1925

1950

1975
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Wat zoekt een Thesinger op de dag des  Heren 
in Garmerwolde, zult u zich afvragen?
Nieuwsgierig geworden nu we – op  ander halve 
meter afstand uiteraard – de kerk  mogen 
 bezoeken, voerde de tocht naar  Garmerwolde. 
Het was mooi weer, maar de jas kon er wel 
bij aan op het terras. Tegenover ons lag het 
 keurig verzorgde kerkhof, waar we ook voor 
 kwamen.

In korte broek was hij, de inwoner van Bedum, 
samen met zijn dochter en haar vriend, die 
architect bleek te zijn. De echtgenote werkte in 
de gezondheidszorg en dat is zeker in deze tijd 
een belangrijk iets. Ze waren voor de graven van 
hun voorouders gekomen.
‘Jakob,’ vroeg hij, ‘als ik het koud krijg, mag ik 
dan je jas?’ Dat mocht, maar een lange broek 
leek mij beter. Doch die heb ik aangehouden. 
We liepen naar de in afbeelding vereeuwigde 
dieren.

We zagen een haan. In het Lucas-evangelie 
(22), is ook sprake van een haan. De apostel 
Petrus stond in de kille lentenacht zijn handen te 
warmen aan een vuur. Er werd hem (haantje de 
voorste) gevraagd of hij Jezus kende. ‘Nee 
hoor!’ In totaal driemaal verloochende hij Jezus 
voordat de haan kraaide. We hebben in de 
 Bakkerstraat ook twee hanen en die kraaien wel 
2 x 3 x 10 maal op een dag. Maar deze hanen 
sporen dan ook niet.
En we zagen een pelikaan; de Garmerwolder 
familie Wigboldus heeft zo’n dier in hun familie-
wapen. Ook Appingedam heeft deze vogel in het 
stadswapen. Men dacht vroeger dat de pelikaan 

Sprekende voorbeelden van zwijgende dieren (1)

haar jongen voedde met haar eigen bloed, 
omdat men op de borst bloedplekken zag. De 
legende is waarschijnlijk ontstaan doordat de 
pelikaan gevangen vissen tegen de borst drukt, 
waardoor de veren rood kleuren. In ieder geval 
zag men de pelikaan als symbool voor Christus 
die zijn bloed gaf als offer.
Ook in de prachtige kerk komen we afbeeldin-
gen van dieren tegen. Drie evangelisten staan 
ermee afgebeeld: Marcus met een leeuw, Lucas 
met een os en Johannes met een adelaar. Op 
adelaarsvleugels gedragen: de vogel gooit zijn 
pasgeboren jongen over de rand van het nest, 

vliegt er met een noodgang achteraan en vangt 
ze op voor ze de grond bereiken. En de evange-
list Mattheüs zien we met een engel.
Op het familiewapen van De Valcke staan twee 
leeuwen. En de valk is een roofvogel ... Vanuit 
de kerk – de route wordt keurig aangegeven – 
naar buiten en dan rechts in de muur zien we 
een kattenkop.
Binnen vindt u de piscina (waterbekken). Als de 
priester zijn handen had gewassen liep het 
water het kerkhof op. Gods water over Gods 
akker.

Jakob van der Woude

Het familiewapen van Wigboldus (foto Margriet de Haan)

  
De gevelsteen in zijn oorspronkelijke 

functie als blikvanger van boerderij 
Koningsheert voordat deze  

gesloopt werd. De foto van de oude 
achtergevel van Koningsheert dateert 

van juni 1994 en komt uit de  
oude doos van de G&T. 

(foto Els Knol)

Gevelsteen uit 1872 na kwart eeuw terug op locatie
De voormalige boerderij Koningsheert van de 
familie Stollenga werd vijfentwintig jaar geleden 
gekocht door Harm Jan Havenga. Bouwbedrijf 
Havenga realiseerde daar in eigen beheer een 
pleintje met elf woningen.
De gevelsteen van de afgebroken boer derij is 
bewaard gebleven bij de familie  Stollenga. Zoon 
Arnold was het met de bewoners van het pleintje 
eens dat de steen weer z`n oorspronkelijke 
plaats terug moest krijgen. 
Hij werd gerestaureerd en prijkt nu, evenals de 
namen van vroegere bewoners, aan de voet van 
de lantaarn paal op het pleintje Koningsheert.

Hannie Havenga

Dit is de plek die de gevelsteen nu 
gekregen heeft, aan de voet van de 
lantaarnpaal op het pleintje van de 

huidige Koningsheert 
(foto Ton Bouchier)
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Onlangs werd in de Martinikerk in de bodem van 
de preekstoel een luikje ontdekt. Daaronder 
bevond zich een zinken bak. Nader onderzoek 
wees uit dat dit een stoof was waarin vroeger 
kooltjes werden gestookt om in de kille winter-
maanden de voeten van de predikant te verwar-
men. Geen enkele betrokkene bij de Martinikerk 
wist zich daar iets van te herinneren. Ik schreef 
er een stukje over in Miniatuur, het viermaande-
lijkse orgaan van de Vereniging Vrienden van de 
Martinikerk. Na redactioneel speurwerk bleek 
dat Harry de Olde hierover in 2007 een uit-
gebreid artikel schreef in het tijdschrift van de 
Stichting Oude Groninger Kerken: ‘Warm onder 
de voeten’.

Dit bevatte een uitvoerig verslag over het 
gebruik van stoofjes in kansels en herenbanken 
in tal van kerken in onze provincie.
In navolging van de predikant besloten burgers 
stoofjes van huis mee te nemen om in de koude 
kerk de voeten warm te houden. Deze stoofjes 
waren vaak fraai vormgegeven en voorzien van 

Over stoofjes in Garmerwolde

De vroegere stoof in de kerk in Garmerwolde 
doet nu dienst als verhoging om de predikant 
meer statuur te geven (foto Ton Heuvelmans)

De kerk bezat ook enkele privéstoofjes, waar-
schijnlijk bestemd voor gegoede kerkgangers, 
die in de loop der jaren helaas zijn kwijtgeraakt.

Ton Heuvelmans

Veel Nederlanders hebben - buiten 
de dierentuin - nog nooit een uil 
gezien. Voor de meeste Thesingers 
is een ransuil inmiddels (bijna) even 
gewoon als een kraai of ekster. Bij 
het vallen van de avond zie je ze 
overal door het dorp en over de 
weilanden vliegen, op zoek naar 
muizen en andere prooidieren. 
Overdag dommelen ze in de bomen. 
De knapperd op de foto wordt net 
wakker in een kastanje aan De Dijk, 
waarin soms wel zo’n vijftien uilen 
slapend de dag doorbrengen. Je 
moet goed kijken voor je ze ziet, 
maar dan is het ook echt de moeite 
waard. 
(foto Daphne Wiegertjes)

koperen hengsel en sierwerk. Je hoefde thuis 
alleen gloeiende kooltjes in de aardewerken test 
te doen en je nam je persoonlijke warmtebron zo 
mee de kerk in.
Na de gegoede burgers wilden de minder wel-
gestelden niet achterblijven en brachten hun 
met goedkope smeulende turf gevulde stoven 
mee de kerk in. Dit veelvuldig gebruik van sto-
ven in de kerk leidde, behalve tot warme voeten, 
ook tot een niet te harden stank van de kolen- en 
turf dampen. En in de stoofjes onder de rokken 
kwamen vaak ongerechtigheden terecht als 
voedselresten en snippers wol. In tal van kerken 
in het Groninger land zijn nog steeds fraaie voor-
beelden te zien van deze stookcultuur, onder 
andere in de stad, Westerwijtwerd, Zuidwolde, 
Nuis,  Zuidhorn, Breede, Oudeschans en Zuur-
dijk. En Garmerwolde dus.
In Garmerwolde is het luikje in de preekstoel ooit 
dichtgetimmerd. Wat overblijft, is een plankier 
met gaatjes waardoor de aangename warmte 
opsteeg onder dominees toga. Het dient nu als 
verhoging en geeft de predikant meer statuur. 
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GEO thuis
Zoals voor alle verenigingen en uiteraard alle mensen houdt 
het coronavirus de gemoederen flink bezig. Nadat de richt-

lijnen zich in eerste instantie beperkten tot een goede persoonsregistratie 
en een beperking op het gebruik van de binnenruimte (kantine), zijn deze 
inmiddels flink aangescherpt. Hoewel wij betreuren dat het zover heeft 
moeten komen, ondersteunen wij deze richtlijnen volledig.
Sporten in teamverband is inmiddels bijna helemaal stil gelegd, alleen de 
jeugd onder de 18 mag nog als groep trainen. De trainingen voor onze 
jeugdteams in SJO-verband met SV Woltersum gaan op beide locaties 
dus door. Ouders of trainers die hier geen goed gevoel bij hebben zijn 
uiteraard vrij om voorlopig af te zien van deelname. Tot nader order (in 
ieder geval de komende weken) liggen de overige sportieve activiteiten bij 
vv GEO dus stil.

Positieve ontwikkelingen
Uiteraard willen wij u de mooie en goede ontwikkelingen niet onthouden.
De bolchrysantenactie heeft de club ruim € 1000,00 opgeleverd. Nog-
maals dank aan de vrijwilligers en de inwoners die een of meer bol-
chrysanten hebben aangeschaft. Volgend jaar ziet u ons weer!
De Grote Clubactie wordt de komende week afgerond en wij informeren 
u in een volgende bijdrage graag wat hiervan het resultaat is geweest.  

De opbrengst van deze actie is geheel voor de jeugd van de SJO. Wij 
willen alle jeugdleden bedanken voor hun inzet.
Tot slot nog meer positieve ontwikkelingen: in het vorige nummer van de 
G&T vertelden wij u over een jeugdteam onder 18 jaar dat aan het trainen 
is gegaan. Inmiddels is hiervoor een trainer beschikbaar. Een aantal extra 
leden hiervoor is en blijft gewenst.
Ook hebben zich meerdere nieuwe leden aangemeld voor een nieuw op 
te starten jeugdteam voor jeugd onder 9 jaar. De verwachting is dat dit 
team na de winterstop ingeschreven kan worden bij de KNVB. Dit team 
zal bestaan uit jeugd van vv GEO en van SV Woltersum. Op dit moment 
zijn wij nog op zoek naar een shirtsponsor voor dit team. Mocht u hiervoor 
suggesties hebben dan vernemen wij dit graag!

Dit alles zou betekenen dat er na de winterstop vier en mogelijk zelfs vijf 
jeugdteams mogen deelnemen aan de competitie. Dit zou natuurlijk fan-
tastisch zijn. Want zoals voor veel zaken geldt: de jeugd heeft de toe-
komst!
Wij wensen u allemaal sterkte en succes toe in deze nare periode en 
hopen u graag weer te zien op ons sportpark zodra dit weer kan.

Het bestuur van vv GEO, ‘De club met ballen’

Zaterdag 26 september was het weer landelijke Burendag: een dag 
waarop de buurt gezellig samenkomt en mensen iets goeds doen voor 
elkaar en/of hun buurt. 
Alexandra Smit (op de eerste foto samen met haar moeder) woonde in 
Garmerwolde aan ‘de overkant van het water’ en ging deze zaterdag op 

Burendag Grasdijkweg Garmerwolde
pad met koffie. Omdat gezellig samen koffiedrinken er wegens corona niet 
in zat, werd het een pak koffie en wat lekkers voor erbij. Dit werd bijzonder 
gewaardeerd en leidde tot leuke gesprekken.

(foto’s Alexandra Smit)

Bloemenman Theo Spijker uit Gar-
mer wolde is op 13 oktober met 
pensioen gegaan. 
Theo was 40 jaar lang de vaste 
bloemen man van de bewoners van 
verschillende verzorgings- en ver-
pleeghuizen in Groningen. 
Hij heeft die dag persoonlijk af scheid 
genomen van zijn vele klanten met 
het aanbieden van rode rozen. Het 
was een mooie dag en als blijk van 
waardering werd Theo uitgeluid met 
mooie kaarten, brieven en vele 
cadeaus.

Jos Mocking

Theo op zijn laatste ronde 
(foto Hildemarie Bakker)

Baggeren maar weer 
uitgesteld
Waterschap Noorderzijlvest was na jaren vertraging van plan 
het Thesinger maar, of beter het Geweide, in december ein-
delijk eens een goede baggerbeurt te geven. De vondst van 
vervuiling in de onderste laag (waarvan men de leeftijd op 40 
jaar schat) heeft echter tot nieuw oponthoud geleid. Men wil 
nu eerst onder zoeken of deze vervuiling overal zit of slechts 
op enkele plaatsen. Omdat het vervuilde slib een speciale 
behandeling en afvoer vereist, valt het met de vertraging dus 
mogelijk mee wanneer er slechts een paar concen traties 
worden aangetoond.
De laatste weken hebben de Thesingers al een aantal bewe-
gingen kunnen waarnemen van mannen met bootjes en 
apparatuur. Hoe dan ook betekent dit voor de zoveelste maal 
uitstel van de zolang gewenste grote schoonmaak van het 
maar in Thesinge.

Jan Ceulen

Bloemenman met pensioen
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Het is ruim tweeëneenhalf jaar geleden dat de tweede editie van Thesinge 
in beeld werd afgesloten met een expositie op verschillende locaties in het 
dorp. Is het inmiddels tijd voor een derde editie? Als er voldoende animo 
is, kunnen we begin 2021 starten met Thesinge in beeld #3. In principe 
met dezelfde opzet: gedurende een jaar werk je aan een eigen thema. 
Daarnaast kiezen we elke maand een gezamenlijk thema. Je maakt weke-
lijks een foto voor je eigen project en het gezamenlijke thema en maande-
lijks bespreken we de gemaakte foto’s. Na ongeveer een jaar presenteren 
we de foto’s in een expositie.
Om een beeld te krijgen van de vorige edities, kijk je op 
thesinge.com/fotoprojecten.
Iedereen die het leuk vindt om te fotograferen en er wekelijks tijd aan wil 
besteden is welkom. Heb je belangstelling, mail me dan uiterlijk 1 decem-
ber (ton.ensing@gmail.com). Ik organiseer dan in de eerste helft van 
januari een bijeenkomst, fysiek of online (afhankelijk van wat binnen de 
coronamaatregelen mogelijk is). Ook voor meer informatie kun je contact 
met me opnemen.

Ton Ensing

Thesinge in beeld  #3

De fraaie fototentoonstelling van de eerste editie van Thesinge in beeld 
vond o.a. plaats in de Kloosterkerk en trok publiek tot ver buiten Thesinge. 
Op de foto een deel van de geëxposeerde werken. (foto Ton Ensing)

Slibdepot
Wat is er de afgelopen weken gebeurd?
Week 39: Het slibdepot is leeg en de kraanschepen ook. De slibdijken 
worden weer vlak gemaakt. Er liggen grote bulten draineerbuis en grond-
doek voor afvoer. Het land wordt wel lager afgeleverd. 
Ondertussen heeft in week 39 en 40 Aquasoli Geotechnik/Energie/Umwelt-
sicherung uit Duitsland in opdracht van Ecorus de grondstevigheid gemeten 
voor het aan te leggen zonnepark Fledderbosch met 65 megawatt piek. Er 
werden pneumatisch palen in de grond getikt en het aantal slagen per 10 
cm geteld: drie slagen bij 10 cm, vijf bij 20 cm, acht bij 30 cm, enz. Hoe diep 
is het richting het zand? Op 4 à 5 meter diepte blijkt een dun laagje. Als het 
meezit zal het slibdepot, zoals ik begreep, in november opgeleverd worden. 

Industriewaterzuivering
De lange polyethyleen buis van Strukton met een lengte van zo’n 475 
meter is in week 40 door Van Vulpen met succes op ± 20 meter diepte 
getrokken. Met twee trekken van drie buizen (met een diameter van 500, 
200 en 100 mm), dus in totaal zes buizen. Men heeft vóór de zuivering een 
diepe bouwput gemaakt, in week 42 is er door middel van avegaarboring 
(met een wormwiel, dit is een zware stang met een brede spiraal eromheen 
die de grond achter zich eruit duwt) een ijzeren mantelbuis geplaatst. Hier 
worden ook weer twee keer drie buizen doorgetrokken. Men hoopt op 20 
oktober de tweede ijzeren mantelbuis op zijn plek te hebben.

Nieuws rond de zuivering

Met een indrukwekkende machine wordt de lange buis op diepte 
getrokken (foto Sieb-Klaas Iwema)

In mei kwam Jan van Dehn in Thesinge wonen. 
Daarvoor woonde hij in Groningen, waar hij als 
hobby op ambachtelijke wijze hout draait op 
een draaibank. In februari van dit jaar bezocht 
fotograaf Otto Kalkhoven hem in zijn (oude) 
houtdraaiwerkplaats, om foto’s te maken voor 
zijn tweede boek ‘Man en Werkplaats’. 
Afgelopen week bracht Otto zijn nieuwe boek 
bij Jan langs. Het is een prachtig tijdsbeeld 
geworden over 30 mannen en hun werkplaats. 
Op manenwerkplaats.nl vind je meer 
informatie. 
(foto Otto Kalkhoven)

Aannemer BAM vordert ook lekker. Het inlaatgemaal is voorzien van elek-
tramotor en centrifugaalpomp plus filters. Alles in viervoud: vier pompen met 
toebehoren, waarvan twee volgens mij als reserve. En de vier tanken zijn 
in het chemiegebouw geplaatst. Veel dingen vinden in de gebouwen plaats. 
A. Hak is druk bezig met het lassen van de twee ijzeren leidingen. A. Hak 
is uiteindelijk hoofdaannemer ‘leidingen leggen’ over het volle traject van 
Groningen tot de Eemshaven geworden. Ze zijn nu ook in Denemarken met 
een leiding van 70 km bezig.

Sieb-Klaas Iwema
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Veel mensen in Thesinge waardeerden het initiatief van de gebroeders 
Oosterhuis om over hun plannen rond boerderij Ommeland te praten en 
ideeën uit te wisselen. Toch was na afloop niet iedereen onverdeeld geluk-
kig met de mogelijke uitkomsten. Zoals Jan Ceulen al constateerde in zijn 
korte verslag van de brainstormmiddag, stuitten met name de kippenboer-
derij en grootschalige energievoorzieningen op bedenkingen van sommige 
dorpsgenoten. Een aantal van hen heeft om die reden op 4 november 2020 

Er was op 10 oktober zowel vanuit Garmerwolde 
als Thesinge weer veel belangstelling voor de 
plannen van de gebroeders Oosterhuis aan de 
Lageweg. Een kleine (niet representatieve) 
steekproef onder de aanwezigen leerde dat veel 
mensen, ten tijde van te hoge druk op natuur en 
landschap, niets zagen in een kippenfarm voor 
de export van eieren. Evenzo waren de meesten 
niet in voor landschapontsierende zaken als een 
zonnepark of een windmolen. Wel enthousiast 
was men over het idee om een Taisner knar-
renhof te ontwikkelen. En vooral onderwerpen 
als biodiversiteit, weidevogelbeheer en wandel-
paden kregen een warm onthaal.

Jan Ceulen

Er was veel belangstelling voor een 
uitbreiding in het wandelgebied rond Thesinge

(foto Henk Tammens)

Bijeenkomst Ommeland

Bijeenkomst duurzame toekomst voor Thesinge
om 20.00 uur een bijeenkomst belegd in het Trefpunt. Door de COVID-
restricties zijn daar maximaal 30 mensen welkom, met als uitgangspunt 
wie het eerst komt het eerst maalt. U kunt zich voor deze avond tot  
2 november 2020 aanmelden door een e-mail te sturen naar 
leefomgeving.thesinge@gmail.com. Wilt u niet komen vanwege COVID-
19 en bent u toch geïnteresseerd, dan kunt u dit via hetzelfde e-mailadres 
laten weten en ontvangt u achteraf een impressieverslag van de avond.

Herfstblues

Als deze G&T Express uitkomt, is het eind 
oktober en zijn we volop in de herfst. Het is half 
oktober als ik dit schrijf. De tuin wordt steeds 
kaler. De dahlia’s zijn verwaaid en hebben nog 
een paar knoppen die misschien niet meer 
uitkomen; de rudbecia en hortensia’s zijn al 
uitgebloeid. In de vlinderstruiken zit vooral 
veel zaad en nog maar een paar kleine bloem-
pjes. De enige kleurige figuren zijn de hemel-
sleutel (vetkruid, sedum), de ‘Zuidlaarder-
marktbloempjes’ (blauwe, lage herfstaster) en 
de alsmaar doorbloeiende geranium ‘silvia’s 
surprise’, opgehaald uit Zuidwolde, die al in juli 
begon met paars-roze bloemen en nog steeds 
bescheiden doorbloeit.
Ik ben op zoek geweest naar wat kleurige vul-
ling voor de border. Ik haal mijn inspiratie 
daarvoor vooral uit de tuinbladen die ik 
bewaar en af en toe aanvul met nieuw aange-
schafte bladen. In de bibliotheek zijn hierover 
ook veel boeken te vinden. Ook op internet, 
bijvoorbeeld bij Groei & Bloei (www.groei.nl) 
vind je hele mooie reportages en borderplan-
nen. Een heerlijk tijdverdrijf voor de komende 
maanden!
Trouwens, het najaar is ook de beste tijd om 
nieuwe planten en struiken in de tuin te zetten. 

De grond is nog warm en de planten slaan 
sneller aan dan in de koude voorjaarsgrond.

Elk najaar bekijk ik de borders, maak foto’s en 
noteer wat ik veranderd wil hebben. Een 
enorm woekerende herfstaster heb ik inmid-
dels weggehaald, omdat hij de pioenrozen en 
phloxen verdrong. Uiteraard heb ik van alles 
op mijn verlanglijstje gezet:
• Meisjesogen (coreopsis) in kleuren van 
citroengeel tot helgeel, oranje en oranjerood. 
Fijne blaadjes en snoezige bloemetjes.  
• Zonnekruid (helenium); lijkt op de margriet, 
in allerlei herfsttinten, van kopergeel tot diep-
rood en roodbruin. Een echte nazomerplant.
• Najaarsbloeiende anemoon (Anemone 
hupehensis), in roze, purper of wit, is steviger 
en hoger dan de voorjaarsbloeiende soort.
• Verder ga ik op zoek naar meer siergrassen 
met afwijkende kleuren, zoals blauwgroen, 
grijs, geel en roodbruin. 

Kortom, een hoop voorpret voor volgend jaar. 
Alleen zit ik met het probleem welke planten 
plaats moeten maken voor de nieuwelingen. 
En waar laat ik de oudjes dan? Nou ja, het kan 
altijd bij de weg met een bordje ‘Gratis’ erbij, 
maak ik anderen ook blij!

Miranda Bosman

In Garmerwolde bevindt zich een aantal 
openbare dorpsboomgaarden. Afgelopen 
maand zijn deze bordjes erbij geplaatst. 
Redactielid Harjo test ondertussen de kwaliteit 
van het gratis fruit (foto Marja Wijnand)
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Thesinge
Metha Nijkamp 050 302 3217
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 Drukkerij Groningen
Oplage 525 exemplaren

Volgende krant komt uit op  
27 november 2020.
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
14 november vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Wist u dat…
•  Astrid de Leeuw uit Thesinge, 

een mooie nieuwe website heeft 
onder de naam  
degroenekookster.nl 

•  u via deze site vegetarisch eten 
kunt bestellen voor in het 
weekend?

•  De Groene Kookster heel veel 
keus heeft, van high tea, 
salades, soepen, hartige taarten 
en lunches tot toetjes?

•  Astrid het zaterdags komt 
brengen als u het vóór vrijdag 
bestelt? 

Wist u dat…
•  u bij café Jägermeister in 

Garmerwolde ook patat en 
snacks kunt bestellen?

•  u uw bestelling telefonisch door 
kunt geven via 050 541 6062 of  
06 44 495 446?

Vervlogen tijden op het dak van een woning aan de 
Schutterlaan. Voor de jeugd: met deze ‘harken’ op het dak 
ontving je vroeger - vóór de komst van Ziggo, digitale tv en 
commerciële zenders - de (analoge) radio- en tv-signalen. 
(foto Henk Tammens)

Door corona is er veel onzeker in 
deze tijd. Dat geldt ook voor de onder-
werpen in deze agenda. Wat vandaag 
een plan is kan morgen afgelast zijn; 
wat maandenlang stil heeft gelegen 
kan morgen weer beginnen. 
Informeer daarom altijd van tevoren 
of iets wel of niet doorgaat.

Zaterdag 31 oktober
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Zondag 1 november
Thesinge; 19.00 uur: Klokluiden 
Allerzielen. Zie artikel.
Woensdag 4 november
Trefpunt Thesinge; 20.00 uur: 
Bijeenkomst Leefomgeving 
Thesinge. Zie artikel.
Vrijdag 13 november
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.

Strip Matthieu Visser

Allerzielen Thesinge afgelast
Helaas moeten we u melden dat Allerzielen in Thesinge dit jaar niet 
gehouden wordt zoals de voorgaande jaren. Dus geen samenkomst op 
de begraafplaats, geen koor, geen muziek, geen gedicht en geen koffie. 
In verband met de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus 
zien we geen mogelijkheden een veilige en passende bijeenkomst te 
organiseren. 

Wel luidt op zondagavond 1 november om 19.00 uur de klok langer dan 
gewoonlijk. 
We hopen dat u die avond zelf thuis een kaarsje wilt branden om de 
overledenen te herdenken. Door op hetzelfde tijdstip een kaarsje op te 
steken voelen we ons toch met elkaar verbonden.

Het Allerzielen-comité: 
Saskia Vaatstra, Esther Grotenhuis, Alex Mollema 

en Annelies Hofstede


