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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

46e jaargang - november 2020

Nieuwe beheerder 
Dorpshuis de Leeuw

Op 24 augustus werd het prachtig gerenoveerde Dorpshuis de Leeuw  
in Garmerwolde feestelijk heropend. Wat er nog aan ontbrak was 
een beheerder. En die is nu gevonden: Marjan Oosterveen. Marjan 
houdt van groot; rijden op een bus, spelen op het enorme orgel in de 
kerk en een dorpshuis beheren. 

Marjan kwam veertien jaar geleden in Garmerwolde wonen, aan de L. van 
der Veenstraat. Samen met haar partner Eric en hun dochters Lukla (nu 
25) en Rosa (nu 18). De dochters zijn inmiddels het huis uit, en Marjan en 
Eric wonen niet meer samen. ‘Het lijkt weer op hoe ik vroeger op kamers 
woonde; dat ik in m’n eentje m’n gang kan gaan, dat vind ik wel fijn’, zegt 
Marjan. We zitten op een koude novemberavond in haar sfeervolle woon-
kamer, met heel veel lichtjes en kaarsjes, mooie muziek op de achter-
grond. Johnny, de kooikerhond, ligt tevreden op de bank. 

Graag achter de bar
Het dorpshuis had een heel goede beheerder, Diena Tichgelaar. Maar zij 
verhuisde en verliet het dorp. Hoe die vacature op te vullen? Gesprekken 
met een kandidaat van buiten het dorp liepen op niets uit. Marjan: ‘Een 
vriendin had mij al eens gevraagd: “Is dat niets voor jou?”. Het leek mij te 
veel werk. Maar toen ik begin september mijn verjaardag in de Leeuw 
wilde vieren, sprak ik met de mensen van het dorpshuis. Ik begreep toen 
dat er al een goede taakverdeling is. Iemand zorgt voor de inkoop, een 
ander voor de contracten, weer een ander voor het zakelijke deel. Als 
beheerder hoef je dus niet alles alleen te doen. En ik vind het ook wel mooi 
als iemand uit het dorp het dorpshuis beheert. Dus ik dacht, laat ik het 
gaan proberen.’
Als vrijwilliger stond Marjan al regelmatig achter de bar in het dorpshuis. 
Horeca-ervaring heeft ze ook. ‘Ik vind het leuk achter de bar te staan. Als 
bijbaantje werkte ik onder andere bij Simplon, Café 1672, de Konditorei 
en Van der Valk. Ik heb zelfs een cafébedrijfsdiploma gehaald. Ik zie graag 
leven in de brouwerij. Het dorpshuis als een ontmoetingsplek, met koffie-
ochtenden, muziekavonden, dorpsborrels. Maar ik ga niet zelf van alles 
organiseren, daar heb ik het te druk voor. Mijn taak als beheerder is vooral 
praktisch.’

Op de bus
Marjan werkt twee dagen in de week als remedial teacher op de Vrije 
School in Groningen. Daarnaast had ze ook een eigen praktijk als reme-
dial teacher en werd ze uiteindelijk voornamelijk ingehuurd door haar 
eigen school. Maar dat liep af. Wat nu? ‘Op school kon ik niet méér dagen 
werken en m’n eigen RT-praktijk nieuw leven inblazen was me te veel. Een 
website maken, nieuwe clientèle zoeken en mezelf promoten, dat is niet 
zo m’n ding. Maar ik moest wel geld verdienen. 
Ik dacht aan praktisch werk, waarvoor ik niet veel hoef te regelen en wat 

Marjan Oosterveen: de nieuwe beheerder van Dorphuis de Leeuw 
(foto Patrizia Meijer)

ook een beetje leuk is, bijvoorbeeld een baan als treinconducteur, horeca-
medewerker of buschauffeur. Dat laatste werd het. Na zes weken inten-
sieve praktijklessen had ik mijn busrijbewijs.’ Marjan werkt nu sinds ander-
half jaar op uitzendbasis voor Arriva. ‘Het is een mix van openbaar vervoer 
en touring. Bijvoorbeeld vervoer bij treinstremmingen of leerlingen van 
school naar een gymzaal rijden, maar ik heb ook al eens een bus vol 
stadjers naar de Efteling gereden. In het begin was het wel stressen. Elke 
bus is weer anders. Dan kom je in je eentje in zo’n enorme hal waar de 
bussen staan. Zoek het maar uit! Soms kreeg ik de bus niet aan de praat. 
Dan was het weer zoeken naar de knopjes, de tachograaf of de verwar-
ming. Maar het gaat steeds beter. Inmiddels rijd ik net zo soepel met de 
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bus als met mijn eigen autootje. Het is fijn en duidelijk werk. Je doet een 
rit en dan is het ook klaar. Onderweg luister ik naar muziek, ik heb Spotify 
ontdekt. En als ik in een lege bus rijd, dan zet ik de muziek lekker hard.  
’s Ochtends klassiek, ’s avonds soul of blues.’

Op het orgel
Als je langs de kerk van Garmerwolde loopt, hoor je soms orgelmuziek 
klinken. Marjan oefent regelmatig op het grote Van Oeckelenorgel. ‘Ik 
begin zacht, met één register, en dan zet ik steeds meer open. Ik houd van 
het geluid van een orgel. Het voelt heilzaam, de trillingen, de klanken reso-
neren in je lijf, het is troostrijk. Het heeft ook iets meditatiefs, steeds 
dezelfde riedel doen, herhalen en nog eens herhalen tot het lekker loopt. 
Ik houd van de liederen van Johannes de Heer. Als ik me treurig voel speel 
ik zijn lied Tel je zegeningen. Dat helpt. En ik speel ook liedjes als  Yesterday, 
Sailing en A Whiter Shade Of Pale.’

Weer reuring in het dorpshuis
Helaas is er op dit moment weinig te beleven in het dorpshuis. De coro-
namaatregelen zijn streng.
Dat merkte Marjan ook toen ze haar verjaardag wilde vieren in de grote 
zaal. ‘Helemaal coronaproof, met hoepels op de grond waarin je in je 
eentje kon dansen. Contactsport mocht toen wel, salsalessen en volks-
dansen ook. Een verjaardagsfeest niet. Maar als je een vereniging bent, 
mag het weer wel. Dus heb ik toen een officiële vereniging opgericht, Fit 
& Fun: dansen, bewegen en sociale contacten, voor ouderen (40+), maar 
jongeren zijn ook welkom. Eén keer per maand op een zaterdagavond, 
met Eric als dj. Mijn verjaardagsfeest werd de eerste open avond van de 
vereniging. In oktober is er nog een avond geweest. De volgende avond 
kon niet doorgaan, maar hopelijk kan het in december weer.’ 

Marjan op pad met de hond en de bus (foto Patrizia Meijer)

Over haar werk als beheerder valt op dit moment nog weinig te zeggen. 
‘Ik vind het sneu dat er zo veel niet doorgaat, voor iedereen, maar ook voor 
mezelf. Ik houd van muziek en dansen. Ik kijk ernaar uit dat er weer reuring 
is in het dorpshuis.’ 

Anne Benneker

GEO thuis: de CLUB van 59
Een voetbalvereniging als vv GEO is ook een soort bedrijf 
met inkomsten en uitgaven. Daarbij is het een hele kunst de 

vereniging financieel gezond te houden. Zeker in tijden van corona. 
Gelukkig is er de CLUB van 59.
In 2007, één jaar voordat GEO zestig jaar bestond, hebben een aantal 
enthousiaste leden de CLUB van 59 opgericht. Hun doel was zo veel 
mogelijk mensen jaarlijks een bedrag van € 59,- aan vv GEO te laten 
schenken. Met de opbrengst konden dan zaken betaald worden die uit de 
contributiegelden eigenlijk niet te betalen zijn. 
Inmiddels telt de CLUB van 59 vijfentwintig leden. Dankzij hun bijdragen 
hebben we al heel wat kunnen doen. Zo hebben we onder andere extra 
doelen voor de jeugd en nieuwe dug-outs aangeschaft. Er kon een nieuwe 
website gebouwd worden. In het clubhuis kon dankzij de CLUB van 59 dit 

najaar het 20 jaar oude meubilair vervangen worden door fraaie nieuwe 
tafels en stoelen. En ook de mooie nieuwe GEO-vlag die op wedstrijd-
dagen buiten wappert is er gekomen dankzij de CLUB.
De CLUB van 59 zou graag willen dat nog meer mensen lid worden. Zeker 
nu door de coronapandemie de kantine-inkomsten wegvallen is een extra 
bedrag voor het voortbestaan van vv GEO van groot belang.
Doet u mee dan komt uw naam te staan op het mooie bord met de namen 
van alle deelnemers aan de CLUB van 59 dat in het clubhuis hangt. 
U kunt u aanmelden bij Jacob Arends, penningmeester van de CLUB  
van 59. E-mail: jacob.arends@online.nl Mobiel: 06 47 25 97 27

Jacob Arends, Koos van de Belt en Wim Benneker
coördinatoren van de CLUB van 59

Bedankt
Wij danken iedereen voor de 
overweldigende belangstelling 
en al het medeleven dat wij 
mochten ontvangen na het 
plotselinge overlijden van 

Gerard Ensink

Het is voor ons onmogelijk om 
jullie allen persoonlijk te 
bedanken maar alle berichten 
die wij mochten ontvangen doen 
ons goed.
Onze speciale dank gaat uit naar 
de burgerhulpverleners die zo 
snel ter plaatse waren.
 
Els, kinderen en kleinkinderenDe speelplaats aan de Oude Rijksweg heeft een grondige renovatie ondergaan 

(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Fotografie: van hobby naar werk
Meranda Spanjer woont met haar kinderen al 
twaalf jaar recht tegenover de molen in  Thesinge. 
Ze geniet nog steeds van het mooie zicht erop 
en vindt het heerlijk wonen in de rust en ruimte 
van het dorp. ‘De oudste twee kinderen, zoon 
Jarrin (21 jaar) en dochter Imany (19 jaar) stu-
deren op het HBO. Imany doet Journalistiek in 
Zwolle en woont nu op kamers in Groningen. 
Jarrin zit op de Hanzehogeschool en doet 
 Sociaal Juridische Dienstverlening. Hij woont 
nog thuis maar dat zal de langste tijd geduurd 
hebben. Zoon Kayl (14 jaar) fietst in weer en 
wind 20 kilometer naar de Groene School in 
Winsum. Meranda heeft nu meer tijd voor haar 
grote passie: fotografie. Ze heeft de kinderen 
van kleins af aan veel op de foto gezet. Ze 
noemt dat het ‘vastleggen van herinneringen’.
 
Opleiding
‘In 2018 heb ik een opleiding in de fotografie 
gevolgd en daarna heb ik me op social media 
bekend gemaakt. Dat heeft al tot heel veel 
opdrachten geleid. In mijn dagelijkse werk ben 
ik receptioniste bij een ingenieursbureau en in 
mijn vrije tijd fotografeer ik. In september heb ik 
de stoute schoenen aangetrokken en me inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel onder 
de naam: ‘Photography by Spanjer’. Ik heb nu 
dus een eigen bedrijf! Mijn vader was ook een 
liefhebber van fotografie. Ik ben er mee opge-
voed dat alle bijzondere momenten worden 
vastgelegd. Daar ben ik echt door geïnspireerd. 
Ik kan m’n ei kwijt in deze passie. In de natuur 
zijn en foto’s maken zijn echt mijn geluks-
momentjes. Op Instagram heb ik ook een site 
met de naam ‘gelukmomentjeszoeken’.  Mijn 
doel hiermee is positieve energie uitstralen. 

Meranda; voor de gelegenheid eens aan de 
andere kant van de lens. Molen Germania 

bezorgt Meranda niet alleen een fraai uitzicht, 
maar het is ook een mooie locatie om, met een 

klein gedeelte van haar apparatuur, even te 
poseren voor de G&T.  En als professioneel 

fotografe is ze met het resultaat meer dan 
tevreden. (foto Koos van de Belt)

Weerprogramma’s op televisie en kranten heb-
ben ook al natuurfoto’s van mij gebruikt. Daar 
ben ik wel trots op.
Mijn eigen motto is: geniet echt van het geluk dat 
in het nú zit en probeer het gevoel van ‘moeten’ 
los te laten.’

Blijven ontwikkelen
‘De techniek van de apparatuur verbetert steeds 
en door mijn eigen ervaringen maakt dat ik me 
voortdurend blijf ontwikkelen. Ook mijn visie op 
hoe ik portretten maak en groepen fotografeer is 
veranderd. Ik vind dat er een verhaal achter de 
foto moet zijn. Terwijl ik foto’s maak stel ik vra-
gen en zie ik mensen zich ontspannen en kan ik 
hen natuurlijker vastleggen. Bij het maken van 
een groepsfoto voeg ik vaak een spelelement 
toe waardoor de sfeer in het gezelschap ook 
zichtbaar is. Met gezinnen ga ik het liefst naar 
buiten. In het bos heb ik vaak mooie portretten 
en groepsfoto’s gemaakt. Ik word daar zelf ook 
blij van en dat is tevens een doel in mijn leven.’ 
Meranda heeft net een grote opdracht afge-
werkt. Voor een kookboek heeft ze meer dan 
vijftig foto’s gemaakt die het boek illustreren. Ze 

moest eerst wel alle gerechten zelf maken, mooi 
stylen en met een beetje geluk ook nog lekker 
opeten. ‘Het nabewerken van foto’s kost veel 
tijd. Ik zit dus ook nog flink wat tijd achter een 
bureau. Op Facebook en Instagram ben ik terug 
te vinden onder mijn bedrijfsnaam Photography 
by Spanjer en daar staat in dat ik rouw- en 
trouwreportages en portretten maak en daar-
naast ook zakelijke opdrachten uitvoer. Ik foto-
grafeer voor mezelf graag veel in de natuur 
maar ook architectuur heeft mijn belangstelling. 
Op mijn wensenlijst staat het fotograferen van 
een zwangerschap en bevalling hoog geno-
teerd. Dat lijkt me prachtig om vanaf het begin 
tot aan het nieuwe leven vast te leggen.’ 
Meranda uit zich het liefst creatief. In de kamer 
staan twee grote moodboards, zelfgemaakte 
collages. Dit doet ze al jaren, één om het jaar af 
te sluiten in december en een nieuwe in de eer-
ste week van het nieuwe jaar. Ze brengt hiermee 
in beeld wat het voorbije jaar heeft gebracht en 
wat haar doelen zijn voor de nabije toekomst.

Truus Top-Hettinga  

Dit jaar zullen de feestdagen wat anders ver-
lopen dan gebruikelijk. Zo gaat de intocht van 
Sinterklaas in Thesinge niet door. Maar gelukkig 
zijn er wel andere activiteiten van Sint en Piet: 
zie daarvoor ander bericht in deze krant. Ook 
hoorden we in de wandelgangen van creatieve 
hulpsinterklazen die op pakjesavond gaan 
‘ digitaal dichten’ of bijvoorbeeld via Skype de 
kinderen gaan toespreken. 
Ook kerst zal er dit jaar anders uit zien. Zo zal er 
bijvoorbeeld geen kerstnachtdienst zijn in de 
kerken van Thesinge en Garmerwolde. Wel 
biedt de PKN een online uitzending van de 
dienst op Eerste Kerstdag. 
Kerst vieren met de hele familie behoeft wellicht 

Aangepaste feestdagen
ook een creatieve aanpak. Zo heeft de familie 
van ondergetekende het fysieke kerstdiner uit-
gesteld tot nader orde. Een paar jaar geleden 
hebben we dit ook al eens uitgesteld tot maart 
vanwege serieuze ziekte van een van de fami-
lieleden. Wel hebben we dit jaar het plan met 
kerst digitaal samen te gaan eten, drinken, klet-
sen, koken en dergelijke. Hierover meer in de 
decembereditie van de G&T Express (over 
tweeënhalve week in uw brievenbus).
Met oud en nieuw uiteraard geen jaarlijkse 3x 
zoenen van de buren; gelukwensen gaan deze 
keer op gepaste afstand. Kloksmeren en zelfs 
vuurwerk zullen we ook overslaan. Maar het is 
met een gegronde reden; en wanneer de situa-

tie het weer toelaat zullen dit soort tradities wel-
licht gewoon later worden ingehaald. Net als het 
kerstdiner in maart zoals hierboven beschreven.

Harjo de Poel

Let op!
Voor de decemberkrant graag kopij 
inleveren uiterlijk zaterdag 5 december 
vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16
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Sint Maarten
Dit jaar gingen de kinderen goed voorbereid op pad langs de deuren; 
RTVNoord kwam zelfs bij de OBS Garmerwolde langs voor een item 
hierover (zie https://rtvn.gr/P26h). Om te laten zien dat kinderen welkom 
waren voor een liedje en wat lekkers, hadden sommige bewoners een 
lampje of kaarsje bij de deur en/of het toegangspad gezet. Na het 
aanbellen deden de kinderen een paar passen terug en wachtten 
geduldig op de bewoner. Zoals te zien is op een van de foto’s kwamen 
er zelfs lampions voorbij gemaakt van echte pompoenen, wow! 
Heel praktisch: menig Sint-Maartenloper had een lichtje aan een stok 
van anderhalve meter of langer, en bewoners maakten voor de 
snoepoverdracht gebruik van bijvoorbeeld een schuimspaan of zelfs  
de sneeuwschuiver. 

Een bericht van Sinterklaas…

Lieve kinderen, pappa’s en mamma’s,

Omdat ik, zeker op mijn leeftijd, in tijden van corona 

om mijn en jullie gezondheid moet denken

Zijn de pieten en ik bezig met een plan 

hoe wij toch trouw onze aandacht kunnen schenken.

Helaas dit jaar geen intocht 

met het gebruikelijke pietenkabaal

Maar ik beloof dat mijn bezoek aan Thesinge 

bemerkt wordt door jullie allemaal!

En ook Garmerwolde zal ik natuurlijk niet links liggen laten 

Hou daarom heel goed je deur en brievenbus in de gaten!

En, lieve kinderen, maak je vooral geen zorgen

Want wij zullen gewoon veilig presentjes en lekkers bezorgen

Lieve groet,

Sinterklaas 

foto’s 
Koos van de Belt
(rechts en rechtsboven) 
en 
Sieb-Klaas Iwema
(links en rechtsonder)

Doneer voor de voedselbank!
De voedselbanken hebben het lastig. Steeds meer Nederlanders komen 
door de coronacrisis in financiële problemen en moeten voor hun eten 
aankloppen bij de voedselbank. De schappen raken leger. Gelukkig zijn 
er steeds meer particulieren die de voedselbanken helpen. 
Ook in onze dorpen kunnen we een steentje bijdragen. Ieder die dat wil 
kan zijn donatie deponeren in een speciaal krat bij de Agrishop. 
Denk hierbij vooral aan houdbare spullen zoals pakjes pasta, rijst, groente 
in glas of blik, koffie, thee, jam …maar ook zeep, shampoo, luiers en toi-
letpapier. Kortom: alles wat men nodig heeft om een huishouding draai-
ende te houden.
Ook Douwe Egberts punten zijn welkom: daar kunnen ze bij de voedsel-
bank weer een pak koffie voor krijgen. En spaarpunten van de supermark-
ten voor gratis artikelen. Vele losse bonnetjes maken weer een volle kaart! 
Vergeet ook de kerstpakketten niet: zit er iets in wat u niet gebruikt, doneer 
het aan de voedselbank.
Ook contant geld is welkom, daar kunnen ze bij de voedselbank weer de 
nodige artikelen voor kopen. Alle beetjes helpen.

Initiatiefgroep ‘Help de Voedselbanken’ 
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De redactie van uw onvolprezen Garmer en 
Thesinger Express is weer uitgebreid. Begin 
oktober heeft Jan van Dehn zich aangemeld om 
aan de (eind)redactie mee te werken.
Jan woont sinds mei op de G.N. Schutterlaan in 
Thesinge en zoals u in de junikrant al kon lezen 
is hij tester van software bij Polteq in Groningen. 
Jan: ‘Naar fouten zoeken en puzzelen met 
bestanden is mijn passie (en mijn werk) dus leek 
het me wel leuk om op deze manier een steentje 
bij te dragen aan het dorpsleven. Bovendien 
vind ik het in deze coronatijd, met minder activi-
teiten in het dorp, een goede manier om contact 
te leggen met dorpsgenoten.’
Jan heeft de Hogere Landbouwschool gedaan: 
‘Als kind kwam ik vaak op een boerderij en dat 
vond ik machtig werk.’ Eigenlijk wilde hij dieren-
arts worden, maar nog eens zes jaar studeren 
werd hem toch wat te veel. ‘Ik ben gaan werken 
en kwam bij verzekeraar Menzis aan de slag. 
Daar rolde ik de ICT in en zo belandde ik uitein-
delijk bij mijn huidige werkgever.’
Redactiewerk deed hij al eens eerder bij een 
studentenkrant. ‘Dat was nog wel de tijd van 
stencilen en de krant bijeen rapen, nog niks  
met computers’, grijnst hij. Later was hij ook  

Jan van Dehn versterkt redactie G&T

nog geruime tijd webmaster voor zijn rugbyclub.
Het zal weinig nieuwkomers lukken zo snel een 
bekende Thesinger te worden als Jan van Dehn.
In de G&T van juni presenteerde hij zich met  
zijn vrouw Jeanette en zoon Jarno als nieuwe 

Sinds deze maand is Jan als nieuw (eind)redactielid werkzaam voor de G&T. En zo te zien beleeft 
hij hier ook veel plezier aan (foto Koos van de Belt)

bewoner. In de vorige editie was hij te zien in zijn 
hobby werkplaats als ambachtelijk houtdraaier. 
De G&T heet hem van harte welkom en kijkt uit 
naar zijn bijdragen.

Jan Ceulen

Start verkoop kerstbomen 
28 november  

Nordman, Omorika, etc.: volop keuze
Zowel gezaagd maar ook met kluit in pot 
Familie Arends, Grasdijkweg 25, Garmerwolde, Tel. 06-47259727
Bezorgen in Garmerwolde/Thesinge gratis.

Aankondiging collecte
Van 29 november tot 5 december houdt Kerk in Actie een landelijke 
huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Ook in Thesinge en Garmerwolde komt men langs de deur.

Meer informatie: kerkinactie.protestantsekerk.nl
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Opnieuw nominaties architectuurprijzen kerk Garmerwolde
Als onderdeel van de Architec-
tenweb Awards 2020 werd op 
woensdag 28 oktober online de 
prijs voor Interieur van het Jaar 
uitgereikt. 
Uit de veertig inzendingen voor 
deze categorie had de jury drie 
projecten genomineerd: 
Fort van Hoofddorp, Schoolkerk 
Garmerwolde en het Trippen-
huiscomplex in Amsterdam.

Uit het juryrapport 
Het ontwerp van het ontvangst-
gebouw (waarin ook restaurant 
Het Atelier), de nieuwe kerk-
entree en de verbouwing van de 
vrijstaande klokkentoren zijn 
van bureau MX13 van Marnix 
van der Scheer. De jury was 
onder de indruk en noemde het 
geheel een charmant, verrassend project met veel passie waarbij oud en 
nieuw zijn verbonden. 
Uit het juryrapport: ‘Bijzonder hoe met een enkele ingreep de nieuwe  
functie van de kerktoren vorm heeft gekregen. Bij het beklimmen en afda-

len van de dubbele trap kan de 
bezoeker zowel de expositie 
bekijken, als de monumentale 
architectuur ervaren. Wie langs 
de trappen omhoog of omlaag 
kijkt, ziet tegelijkertijd oud en 
nieuw. Het nieuwe grote raam in 
de noordkant van het zadeldak 
zorgt voor een verrassend con-
tact met buiten en een prachtig 
uitzicht over de omgeving.’
Winnaar werd het Trippenhuis-
complex. Maar op deze shortlist 
staan was ook al mooi, aldus  
de Stichting Oude Groninger 
Kerken.

Nog een nominatie
Het ontvangstgebouw van de 
Schoolkerk is nu genomineerd 
voor de Dutch Daylight Award. 

Lichtinval heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontwerp. Eind januari 
2021 wordt de prijs uitgereikt op een inspirerende daglichtlocatie in 
 Nederland.

 Met dank aan de Stichting Oude Groninger Kerken

Stralend licht in ontvangstgebouw ‘Het Atelier’ (foto Marnix van der Scheer)

Iedereen in Thesinge en omstreken kent 
Wim Ritsema. Is het niet als een van de 
ondernemende Ritsema’s of als zoon van 
vrouw Ritsema op de boerderij midden in 
het dorp, dan wel van het gelijknamige ad-
ministratiekantoor in de Luddestraat waar 
de belastingaangifte van menige Thesinger 
en Garmerwolder werd afgehandeld.

Maar ook Wim Ritsema ontkomt niet aan de  
snel veranderende wereld van tegenwoordig. 
Hij startte zijn werkzame leven in de stad Gro-
ningen. In 1995 begon hij een eigen kantoor aan 
de Osloweg. Wim woonde inmiddels aan de 
G.N. Schutterlaan in Thesinge. In 2001 liet hij 
zijn woonhuis afbreken en betrok op dezelfde 
plek met zijn gezin het nieuwe en grotere huis 
waar hij nog steeds woont. 
In dat huis bevond zich een inpandig kantoor 
waarin ‘Administratiekantoor Ritsema’ zijn eer-
ste vestiging in Thesinge had. Na een aantal 
jaren bleek die situatie niet ideaal: zakelijk en 
privé dreigden te veel door elkaar te lopen, 
zodat Wim in 2005 besloot zijn kantoor te verhui-
zen naar de Luddestraat. In dat huisje was de 
sfeer meteen oké; er werd hard en gemotiveerd 
gewerkt, de klantenkring groeide, de zaken lie-
pen goed. 

1400 auto’s
Hoe prettig de sfeer ook was in dat witte pandje, 
de werkdruk werd steeds groter door de steeds 
schevere verhouding tussen werk en ruimte. Na 
veel gepieker trok Wim dit jaar de enige juiste 
conclusie: hij was uit zijn jasje gegroeid en 
moest op zoek naar iets groters. Dat vond hij in 
Bedum. Thesinge moet het nu helaas zonder 
Wims kantoor doen, maar er is ook een voordeel 

Wim Ritsema: een Thesinger verhuist

voor het dorp. Volgens Wim scheelt het op jaar-
basis zeker 1400 auto’s van klanten die  Thesinge 
in- en uitrijden en parkeerruimte moeten vinden 
in of bij de nauwe Luddestraat. ‘Wat een rust. 
Dat gaat nu allemaal naar Bedum.’

Oud worden
Dit jaar opende Wim de nieuwe vestiging van 
‘Administratie- en Belastingadviesburo Ritsema’ 
aan de Stationsweg 12 in Bedum. Wim kocht het 
pand van Univé, dat er nog enkele vertrekken 
huurt. Het is er ruim en de locatie is uitstekend. 
Wim en zijn vier medewerkers werken er naar 

Wim voor de ingang van zijn nieuwe kantoor in Bedum. Zijn medewerkers ontbreken op de foto; 
ze werken i.v.m. de corona omstandigheden zoveel mogelijk thuis. (foto Koos van de Belt)

volle tevredenheid. Wim is erg in zijn sas met 
zijn nieuwe kantoorruimte: ‘Het is een groot en 
fraai gebouw. Ik kan nog uitbreiden als ik wil en 
kan extra kantoorruimte verhuren. Ik heb veel 
geluk gehad.’
Wim is van plan nog een hele poos door te gaan. 
Ondanks de coronacrisis komen er voortdurend 
nieuwe klanten bij, ook steeds meer uit Bedum. 
De ruime huisvesting zorgt voor meer rust, min-
der stress en een nog prettiger werksfeer. ‘Zo 
kun je wel oud worden,’ aldus een tevreden Wim 
Ritsema.

Ton Heuvelmans
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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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Als vervolg op onze queeste langs religieuze 
dieren (zie G&T Express van vorige maand, 
red.) gingen we op die andere rustdag, na-
melijk de sabbat, op zoek in Thesinge. Op 
een vrijdagavond in de maand tisjri (eerste 
maand van het joodse jaar, ongeveer half 
september tot oktober, red.), om 19.30 uur, 
was de sabbat begonnen. Deze eindigt op 
zaterdagavond. Sabbat betekent rust.

We beginnen in de kloosterkerk. Hoe actueel 
kan het zijn: in psalm 42 spreekt iemand die zich 
ver verbannen voelt van de tempel in Jeruza-
lem, zijn grote heimwee uit naar de eredienst. 
Ook nu hebben sommigen heimwee naar de 
synagoge, kerk of moskee.
In diezelfde psalm is sprake van een hert, dat de 
jacht ontkomen is. Dit hert vindt u terug op de 
grafsteen van de familie Stuurwold, het is hun 
familiewapen. Deze familie heeft jarenlang in 
Thesinge gewoond, de laatste Jakob (Job Stoet) 
was bakker en overleed in 1978.
In het Hebreeuws staat er hert, maar omdat het 
werkwoord in de vrouwelijke vorm staat, doet 
men goed het te vertalen met hinde: ‘Evenals 
een moede hinde naar het klare water smacht 
…’. Op de Joodse begraafplaatsen van Appin-
gedam en Loppersum las ik: ‘Zij was een 
bescheiden vrouw en een lieflijke hinde’.
Ook buiten op het kerkhof komt u de naam 
Stuurwold tegen. En daar ziet u nog een naam, 
namelijk Dolfijn, maar dan zonder een afbeel-
ding van dit dier.
‘Heeft de steenhouwer de t vergeten?’, vroeg 
een aardige dame met haarknotje toen we bij 
het graf van Anje Pesman (1879-1971) stonden. 
Nee hoor, was mijn antwoord, deze (boeren)
familie heette zo.

In het baarhuisje vindt u een vogel, rechts op de 
afbeelding van Stine Dutmers*. Zij heeft onge-
twijfeld meegegeten van de maaltijden die in het 
klooster opgediend werden. Is het een hoen, die 
daar afgebeeld is? Op het menu stond veel vis, 

Sprekende voorbeelden van zwijgende dieren (deel 2)

onder andere haring, makreel en aal. Vis werd 
geleverd door Gesen, de visvrouw, die volgens 
abt Hendrik gierig was, en door Aleid. Zij waren 
de vaste leveranciers. Ook hoenders werden in 
groten getale verorberd. Vis moet zwemmen, 
dus dat werd weggespoeld met bier. Alleen op 
de (achttien) feestdagen was er schapenvlees 
met wittebrood en brandewijn.
Het huis tegenover de kerk, waar vroeger het 
echtpaar Luchtenberg-Timmer woonde met 
zoon André die slechts zeven jaar is geworden, 
heeft als windwijzer een paard.

We gaan nu naar de begraafplaats. Hoe zat het 
ook maar weer? Een kerkhof ligt rondom een 
kerk, een begraafplaats meestal buiten het dorp.
Op de begraafplaats hebben ze bankjes 
geplaatst, zodat je rustig kunt gaan zitten en 
rondkijken. We kijken eerst rechts. Op het graf 
van familie Roose staat een duif. Is het een vre-
desduif die Noach in de ark van de nodige infor-

matie voorzag, of is het een kirrende duif? Die 
laatste was en is in het Oosten de brenger van 
droefenis. Ook vader en zoon Roose waren 
brengers van droefenis, namelijk leedaanzeg-
gers.
In het linker gedeelte (dat bijna vol is) lopen we 
tussen de graven door en zien we een lam, sym-
bool voor rust en liefde. Even verderop zien we 
de uil. Men verdeelt de roofvogels wel in dag-
roofvogels en nachtroofvogels. Uilen vallen op 
door hun bijzonder grote ogen, die niet zijwaarts, 
maar naar voren gericht zijn en gewoonlijk 
omgeven zijn door een ‘sluier’. Toch zijn het 
geen ‘oogdieren’, maar echte ‘oordieren’ die dus 
geheel op hun oren vertrouwen bij het zoeken 
naar hun prooi.

Jakob van der Woude

* Stine Dutmers was non in het klooster 
Germania van Thesinge en illustreerde 
getijde- en gebedenboeken.

Het hert van Stuurwold, linksonder in het wapen (foto Koos van de Belt)

Annita en Harry ten Cate 
genieten van hun 
tochtjes op de Moto 
Guzzi California 3 uit 
1987. De zijspan is een 
BN uit de jaren ‘70 en 
volledig gerestaureerd. 
(foto Henk Tammens)
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Ook langs deze weg willen wij als familie alle Thesingers heel erg 
bedanken voor het prachtige eerbetoon, dat u onze moeder en 
oma Roelie Dijkema heeft gebracht na haar overlijden. 

Overal de vlaggen halfstok, alle mensen langs de weg tijdens haar 
laatste rit door het dorp op 3 oktober, onder escorte van de 
dragers Jacob, Kor, Jakob en Peter. Met Jan van Houten voorop, 
Paul als chauffeur en Bertus, die de kerkklok luidde. Jan Mollema, 
die in vol ornaat als Thomasvoar TV Noord op Smitshouk te woord 
stond en mooie woorden sprak. Net als Trijn en Andries en Wilma 
en Gerda. Het heel mooie in memoriam in de vorige G&T van 
Truus en Rudy. 
Het was hartverwarmend en een mooier afscheid hadden wij in 
deze tijd niet kunnen wensen. Wat een respect en waardering 
spreekt hier uit. We zijn dan ook vervuld met trots en zij heeft dit 
verdiend. 
Met een lach denken wij aan haar terug. En het dorp heeft zich 
weer van zijn beste kant laten zien en dit is voor ons een enorme 
troost en grote steun.

Thaisn hartstikke bedankt! 
Familie Dijkema

Thaisn bedankt!!!
Wat is er gebeurd rond de 
zuivering?
Het slibdepot is klaar, net als de werkzaamheden aan de Eemskanaaldijk 
tot en met Woltersum. Bij het einde van de Washuisterweg in Ten Boer is 
- net als in Garmerwolde - een bank geplaatst en een infopaal Wandel-
route Groningen. In week 46 is er bovendien een informatiebord over de 
verdwenen brug 5 neergezet, uitgezocht door de Historische Commissie 
Garmerwolde. Er komt nog een bord over de voormalige brug 4 aan het 
eind van de Geweideweg in Garmerwolde en eentje over brug 3, de Borg-
brug, in Ruischerbrug. De omgevingsvergunning is al aangevraagd. 

Strukton is aan het afwerken. Het onder druk zetten van de leidingen heeft 
goed uitgepakt. Zij hopen eind van deze maand naar een nieuwe klus te 
kunnen gaan en dan is het weer aan A. Hak om vanaf deze plek te werken.

BAM heeft in week 45 de werkdamwanden verwijderd, dus het water klotst 
nu tegen de schuifwanden bij het influentgemaal. De dijk wordt weer in 
orde gebracht (zand en grond technisch). De kroosgrijper is geplaatst. Ze 
zijn nu bezig met het dak en de installatie van het binnenwerk: regelkasten 
en bedradingen (net spaghetti), enz. Met de houten bekleding moet nog 
worden begonnen.

Ook bij de IWZ (Industriewaterzuivering) gebeurt veel. Op twee industrie-
waterreservoirs zijn grijze spankappen geplaatst. Ook het houtwerk op en 
om de gebouwen vordert en oogt mooi. De tanken in het grondstoffen-
gebouw hebben slechts een inhoud van zo’n 22 kuub. De slibindikkersilo 
stond in de watertest. Overal zit nu een dak op. Hier en daar moet het nog 
afgewerkt worden, maar men kan nu zonder angst de bedrading en 
schakel kasten installeren.

Sieb-Klaas Iwema

Een restje slibdepot (foto Sieb-Klaas Iwema)

Strip door 
Mathieu Visser

Klussen heeft Guus Ottens niet van een vreemde. Net als voor zijn 
vader zijn hamer, spijkers, schroeven en zaag voor hem geen attributen 
waar hij allergisch voor is. Hoewel het kampeerseizoen na de herfst-
vakantie min of meer geëindigd is, was dat voor Guus geen reden om 
de handen niet flink uit de mouwen te steken. Met een beetje hulp van 
zijn vader Alfred heeft hij deze fraaie caravan op kinderformaat  
gemaakt. Niet om tot volgend seizoen te stallen, maar om er, samen met 
zijn vriendje Jelle Dolfijn in november nog op uit te trekken. 
(foto Koos van de Belt)
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Agenda

Colofon
Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Thesinge
Metha Nijkamp 050 3023217
Fotograaf 
Garmerwolde:
Patrizia Meijer 06 30 754 216
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: € 13,50 per jaar 
(via automatische incasso)
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  
18 december 2020.
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag 5 
december vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Foto van de m
aand

Gespot: een Boergoensepad (foto Patrizia Meijer)

Door corona is er veel onzeker in 
deze tijd. Dat geldt ook voor de 
onderwerpen 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 12 december
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Vrijdag 18 december
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zondag 20 december
Kloosterkerk Thesinge; 14.00 en 
15.30 uur: Duo MjaMera met 
muziek en verhaal (verteld door 
Wil van den Broek). 
Entree 7,50 euro (kinderen 5 euro)
Reserveren is verplicht (ivm 
corona beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar) en kan via
info@mjamera.nl, www.mjamera.nl,
of www.thesinge.com/cultuur

Wist u dat …
•  voor ex-Garmerwolder topschaatsers Lennart 

Velema en Esmé Stollenga het nieuwe sprint-
seizoen weer is begonnen?

•  ze beiden op het NK afstanden 1 november weer 
in de top 10 zijn beland?

•  Esmé 7e werd op de 500m en bij de heren  
Lennart 7e werd op de 1000m en 4e op de 500m?

•  wij als oud-dorpsgenoten beide een succesvol 
seizoen wensen, zonder blessures?

•  u bij de loods van Guikema/Riddering op het 
industrieterrein in Ten Boer oliebollen kunt kopen? 

•  u er op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur 
terecht kunt?

•  zij tijdens de kerstdagen gesloten zijn, maar na de 
kerst alle dagen open?

•  Hieke Grasdijk uit Garmerwolde samen met 
ex-mededorpsbewoner Arjan Sterken een website 
runt waarop oud-saksische (dus ook Grunneger) 
vertellingen zijn te lezen: saxonsagas.org?

•  de verhalen in het oud-saksisch zijn geschreven… 
maar gelukkig ook in het Engels zijn te lezen?

•  Arjan de verhalen schrijft en Hieke daarbij 
stilistische foto’s verzorgt?  

•  daarvoor al menig Garmerwolder als fotomodel 
heeft gefungeerd?

•  tussen Garmerwolde en Ten Boer een groot 
zonnepark met 179.000 zonnepanelen komt? 

•  dit zonnepark Fledderbosch 21750 huishoudens 
per jaar van duurzame energie gaat voorzien?

•  de ontwikkelingen vanaf nu zijn te volgen via de 
website zonneparkfledderbosch.nl?

Voor wie in onze dorpen geïnteresseerd is in het 
verduurzamen van de eigen woning loopt er een 
gezamenlijke inkoopactie voor duurzame maatrege-
len, waardoor deze goedkoper in aanschaf zijn.  
Het gaat om vloer/bodemisolatie, spouwisolatie, 
zonnepanelen en warmtepompen.

Voor informatiebrochure en voorwaarden zie: 
www.energieloket-groningen.nl/inkoopactie.  
Inschrijven kan tot 30 november 2020, dus mocht je 
geïnteresseerd zijn: snel doen!

Namens de werkgroep GROEN, Karin Prins

Inkoopactie Energieloket


