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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

46e jaargang - februari 2021

Winterpret in onze dorpen
De prachtige winterse week, halverwege deze 

maand, werd door velen beleefd als een stralend  
lichtpunt in de corona-misère. Ondanks alle 

code-roodwaarschuwingen genoten we vooral 
van code wit. Volop schaatsijs, sneeuw, 

helderblauwe luchten en zonovergoten winterse 
landschappen. Dit toverde als vanzelf een 
glimlach op vele gezichten en lokte jong en 
oud naar buiten. De winterkou is inmiddels 

verdreven en de schaatsen liggen weer ingevet 
op zolder. Wat blijft zijn de herinneringen  

en de foto’s. 

foto’s Koos van de Belt (1, 3, 4 ) Henk Tammens (2) Sieb-Klaas Iwema (5, 6, 7, 8)
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De geschiedenis herhaalt zich
100 jaar De Scheuvel
‘Hebben jullie dan een ijsbaan in Thesinge?’ 
vroeg een echtpaar uit Lewenborg. ‘Ja zeker! 
Alleen jullie fietsen bij zomerdag door ons mooie 
dorp en dan hebben we zelfs in Thesinge geen 
ijsbaan.’
De ijsbaan was even niet in gebruik, er werd 
nieuw water op gesproeid. Dus werd er op het 
maar geschaatst. Zo was het altijd geweest.
Twee jaar na de pandemie (de Spaanse griep), op 
17-12-1920, werd ijsvereniging De Scheuvel 
opgericht. Er werd volop geschaatst. De zes 
baanvegers (19 gulden kregen ze) hadden de 
schone taak om de lange baan van De Rollen 
(Ruischerbrug) tot Sint Annen sneeuwvrij te 
houden. De bestuursleden betaalden de ver-
zekering. Het ledental was in 1958 gestegen tot 
43. S. Ridder was nr. 1 op de lijst en J.J. v.d. Wege 
was de laatste.

Zopie
Als de twee vlaggen uithingen kon men 
schaatsen. Er waren ook wedstrijden (rijderijen) 
op het ijs, met mooie prijzen. Als je heel goed 
was kreeg je een polshorloge. Een koek- en 
zopietent bestond toen nog niet, daarvoor ging 

je naar café K. Schipper (t Jopje, red.), dat aan 
de route lag.
De kinderen deden mee aan de kinderrijderij. Ze 
kregen uiteraard geen oude jenever of fladde-
rak, maar ranja. Ranja met een rietje uit een 
flesje waarop stond: Sophietje. De fabriek die dit 
drankje maakte was Calmer Polak (bekend als 
de ‘natte’) aan de Petrus Campersingel in de 
stad. Calmers neef Abraham Josef Polak was 
de ‘droge’: hij maakte puddingpoeder. Sophietje 
was het dochtertje van David, Calmers zoon en 
opvolger.
Het bestuur betaalde de ranja en de borrels die 
ze zelf dronken. Maar als men boven de 10 gul-
den kwam moest men een zegel à 10 cent 
betalen. Blijkbaar werd er in de oorlog ook al bij 
avond geschaatst: smid H. Blaauw leverde vier 
zaklantaarns à fl 3,75. Toen was er net als nu 
ook een avondklok. En bovendien was alles ver-
duisterd. Maar de meest fanatieke schaatsers 
hebben in Thesinge overal een oplossing voor.

Koek
Ook de vergaderingen van De Scheuvel (in 
november) werden in de cafés gehouden. Het 
ene jaar bij J. de Waaij, het andere jaar bij  

K. Schipper en soms bij P. Havinga. In de oorlog 
viel dit alles stil.
In die cafés werd er, net als nu in het Scheuvel-
hoes, gezorgd voor hapjes: worst van R. Boer, 
gevulde koeken van de bakkers Mulder of Van 
Ketten. En de heren staken dan een sigaar op, 
die ze in het café gekocht hadden.
De contributie werd geïnd door vrouw Slachter. 
Voor de oorlog was dat 2 gulden, na de oorlog 4 
gulden.
Bovendien werd vrouw Slachter benoemd tot 
bode.

Terug naar nu: de vlag wapperde op de ijsbaan. 
We zijn even wezen kijken; het was niet druk, 
zodat men de anderhalve meter goed kon aan-
houden. Het ijs lag er geweldig goed bij, dat had 
het bestuur goed geregeld. Maar de koek- en 
zopietent (het Scheuvelhoes) was uiteraard 
dicht. Als ooit eens de pandemie voorbij is 
hopen we in het Scheuvelhoes een borrel te 
komen drinken, iets anders mag natuurlijk ook. 
Voor de kinderen is er ranja. Maar niet meer uit 
het flesje met Sophietje.

Jakob van der Woude

De stoere mannen van het huidige bestuur van De Scheuvel: Klaas Kol, Rik de Vries, Kor Ganzeveld, Patrick van Zanten, Jan Dolfijn, Hans Wind 
en Martin Wierenga. Met veel inzet zijn ze erin geslaagd om een ijsvloer te prepareren waarop in het laatste winterweekend naar hartenlust kon 
worden geschaatst. (foto Anja Ensing)

Het gebiedsteam van de gemeente start een pilot met zogenaamde lief- 
& leedstraten. Dit zijn straten waar bewoners zich het hele jaar inzetten 
voor burenhulp. 
De straten die meedoen aan dit project krijgen een kleine bijdrage voor 
uitingen van lief en leed. Daarnaast kunnen buren op fraaie ‘proat-
banken’ plaatsnemen voor een babbeltje of een goed gesprek.

Project lief- & leedstraten
De praatbanken hebben een mooi uiterlijk en fleuren daarmee de buurt op.
Voor meer informatie of als je wilt helpen om dit voor je eigen straat/
buurt op maat te maken, kun je contact opnemen met Baukje Reitsma 
van het gebiedsteam via baukje.reitsma@groningen.nl.

Het gebiedsteam Ten Boer
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Schaatspret Garmerwolde
Er werd heerlijk geschaatst op het Damsterdiep 
en de ijsbaan. Het was er ook prachtig weer voor 
en men genoot met volle teugen. Door de harde 
wind en sneeuwval in het weekend ervoor was 
de kwaliteit van het ijs helaas niet overal even 
goed. Op het open water – dus ook het 

Damsterdiep – bleef het oppassen, niet overal 
was het ijs even betrouwbaar. 
De ijsbaan is op woensdag 10 februari open-
gegaan. De volgende dag maakte OOG TV een 
reportage van de schaatsende kinderen. 
Voorzitter Jaap Hartog stal de show met de 

Oefenen en spelen op de ijsbaan (foto Sieb-Klaas Iwema)

De ijsmeesters van Presto Garmerwolde
Het eerste wapenfeit van de winter 2021 is een 
dun laagje ijs op het Damsterdiep – maar welke 
mafkees vaart er nu met zijn bootje door heen? 
‘Je houdt zeker niet van schaatsen!’, wordt er 
van de kant geroepen. Een geluk bij een ongeluk, 
het ijs dooit weg en het Damsterdiep is klaar voor 
de tweede golf. Er wordt een winter voorspeld als 
nooit tevoren, twee weken vorst met temperaturen 
onder min 20 graden. Gauw water op de ijsbaan, 
hoe gaat het met de sneeuw? Die waait er wel af 

met die harde wind. Nee dus, als het ijs houdt, 
kun je er nauwelijks op schaatsen. Gelukkig is 
er een klein stukje glad gebleven, daar kunnen 
kinderen en opvallend veel ouderen zich goed 
op vermaken, wat een  plezier! Ondertussen 
gaan de ijsmeesters in de weer met de 
waterpomp: water over de slechte stukken laten 
lopen. Dat lijkt eerst goed te gaan maar op het 
tweede stuk vormt zich een dubbel laagje waar 
je net doorheen stapt. Wat de  ijsmeesters ook 

Zwieren op het Damsterdiep (foto Sieb-Klaas Iwema)

demonstratie van diverse valtechnieken. Vrij-
dags  middags hebben de kinderen van de OBS 
een uurtje training op de ijsbaan gehad. Ook in 
het weekend kon er nog geschaatst worden.

Hillie Ramaker

verzinnen, het blijft slecht ijs, net als op veel 
andere ijsbanen. Het drukt de pret overigens 
niet. OOG TV maakt een mooie reportage en 
alle kinderen van de basisschool krijgen 
schaatsles. Ook de kinderen die geen schaatsen 
hebben. ‘Ik kan het al zo goed’, zegt een jongetje 
dat op laarzen, met zijn handen op zijn rug een 
perfecte schaatsslag demonstreert. Kampioen 
van het plezier!

Jacob Hartog
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Uit het archief …

Kunstwerk ‘Stad en Lande’ gemaakt door Nicolas Dings (foto Harjo de 
Poel)

In tegenstelling tot de G&T-lezers die al jaren in Garmerwolde of 
Thesinge wonen, zijn nieuwere bewoners/abonnees minder op de 
hoogte van plaatselijke gewoontes, tradities en verhalen. Het leek de 
redactie daarom leuk om eens in de zoveel tijd een relevant onder-
werp uit de oude doos te halen, aan de hand van artikelen uit het 
inmiddels 45-jarige archief van de G&T. Vandaag behandelen we een 
vaak gehoorde vraag.

Waarom staat dat beeld van die haas op de hoek van de 
L. van der Veenstraat? 
De schaal met bal, haas en hond in hok: zo’n beetje iedereen uit 
Garmerwolde en Thesinge heeft het wel eens (in het voorbijgaan) gezien. 
De een vindt het verfrissend, de ander onsamenhangend. Uiteenlopende 
meningen zijn gebruikelijk bij menig kunstwerk; het dient ook vaak om 
vragen en discussie op te wekken.

Het invullen van de zoektermen ‘haas’ en ‘kunstwerk’ in het online archief 
van de G&T Express (gentexpress.nl/archief) brengt ons bij de krant van 
juni 2007. Daarin valt te lezen dat het kunstwerk is geplaatst in het kader 
van de renovatie van de L. van der Veenstraat, Hildebrandstraat en 
Meester Rijkensstraat, waar vanaf 2005 onder meer de riolering werd 
vernieuwd en het wegdek werd aangepakt. Het werk draagt de titel ‘Stad 
en Lande’, wat ook valt te lezen op het bankje een paar meter verderop; 
het hele perkje hoort er namelijk bij. Ook goed om te weten: voor 2005 
was deze hoek van de straat een vies, rommelig hondenuitlaatplekje, in 
de volksmond keurelkamke genoemd (‘keutelkampje’). De bewoners 
waren er dus maar wat blij mee, en zijn dat nog steeds.

Waar staat het kunstwerk dan precies voor? De maker van ‘Stad en 
Lande’, Nicolas Dings, wilde met het kunstwerk het volgende verbeelden: 
‘Garmerwolde vormt de overgang tussen stad en ommeland; de bak-
stenen verhoging is een terp en de donkergrijze schaal daarvan het 
spiegel beeld. Daarin ontvouwt zich de open dorpsgemeenschap, 
waardoor het meanderende Damsterdiep stroomt. De hond staat symbool 
voor waakzaamheid, voor het behoud van waarden terwijl de economie 

maar voortraast. Dit laatste wordt verbeeld met de gouden bal. De haas, 
ten slotte, gekleed in slordig pak en een schep in de hand, symboliseert 
de vereniging van het verleden, heden en de toekomst die door de 
bewoners van Garmerwolde vorm moet krijgen.’ Ik zou zeggen, ga 
binnenkort weer eens een kijkje nemen met dit in het achterhoofd, en 
vergeet daarbij niet het bankje met tekstplakkaat!

Overigens, mocht u als lezer een prangend onderwerp hebben dat u niet 
loslaat, zoek dan eens in het online G&T archief. Wie weet vindt u daar 
antwoorden op uw vragen. Mocht er een leuk verhaal in zitten dat relevant 
is voor meerdere bewoners (zowel nieuwere als oudere), laat het dan 
weten aan de redactie (zie colofon). Wij houden ons aanbevolen een en 
ander te helpen uit te zoeken en te beschrijven.

Harjo de Poel

In het weekend van 30 januari legde de Groningse ‘en plein air’ schilder 
Joost Doornik de Thesinger kloosterkerk weer eens met de verfkwast 
vast. Over het maken van dit schilderij schrijft Joost in zijn weblog:   
‘Na een eindeloos sombere en bewolkte herfst- en winter periode was 
het eindelijk weer eens zonnig en kon ik weer naar buiten met de 
schilderkist. Omdat ik mijn laatste versie van Thesinge kwijt was aan 
een goede klant én omdat het alweer vier jaar geleden was dat ik daar 
had geschilderd, had ik zin om een nieuw schilderij te maken. Het weer 
werkte mee en ik kon, drie middagen lang, lekker in de kou en bont 
uitgedost maar goed beschermd, doorwerken’. 
Wie meer wil weten over Joost Doornik, zijn werk of het maken van dit 
schilderij: www.joostdoornik.nl 
(foto Koos van de Belt)

De winterschilder
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Nieuwe bewoners Thesinge
Eind oktober 2020 verruilden Marius,  Nienke, 
dochtertje Evie en kat Johan hun huis in de 
Oosterpark voor een woning aan de G.N. 
Schutterlaan 26 in Thesinge.
 
Toeval
Het huis vonden ze met een beetje toeval. 
 Tijdens de eerste lockdown in 2020 stapten ze 
op de fiets en reden de stad uit richting het 
oosten. Tijdens een tussenstop bij AvecPlezier 
kwamen ze aan de praat met Remco en Mirte. 
Van hen hoorden ze dat er een huis aan de  
G.N. Schutterlaan te koop zou komen. Omdat 
ze tijdens hun huizenjacht in Groningen-Zuid 
niet het juiste huis konden vinden, besloten ze 
om contact te zoeken met Edzard en Jolanda, 
de vorige bewoners van G.N. Schutterlaan 26, 
om een keer te gaan kijken. Tijdens dit bezoek 
bleek het huis precies te zijn wat ze zochten en 
ook met Edzard en Jolanda klikte het goed. Na 
de bekende onderhandelingen werden ze de 
nieuwe eigenaren.
 
Werk en festivals
In het dagelijkse leven werkt Marius als ICT-er 
voor Stichting Oude Groninger Kerken. Sinds 
kort heeft hij binnen deze stichting de functie van 
projectleider erbij gekregen. Hij richt zich op een 
nieuw gebruik van de Der Aa-kerk, met de 
bedoeling om deze meer open te stellen voor 
het publiek. Onder andere voor tentoonstellingen.
JADOS is de organisatie waar Nienke al een 
aantal jaren voor werkt. Deze organisatie biedt 
begeleiding aan (jong)volwassenen met de 
diagnose autisme, in de levensfases studie of 
werk. Sinds september 2020 geeft Nienke 
leiding aan zes teams in Groningen en Friesland. 

Nienke, Marius en Evie met haar nieuwe laarsjes in de achtertuin. Poes Johan was niet over te 
halen in de sneeuw te poseren. (foto Koos van de Belt)

Vanwege zwangerschapsvervanging doet ze dit 
nog tot april en dan is het even afwachten wat 
ze verder gaat doen bij JADOS.
Dochtertje Evie is 2,5 jaar oud en gaat naar de 
kinderopvang in Groningen. Dit bevalt goed 
omdat Evie het er erg naar haar zin heeft en  
het dicht bij het werk van Marius is. Als Evie  
vier jaar wordt, gaat ze natuurlijk naar de school 
hier in het dorp. 
Door corona ligt het sporten van Marius een 

beetje stil en doet Nienke haar yoga online. 
Daarnaast vinden ze het alle drie fijn om de 
natuur in te gaan. Festivals en concerten 
bezoeken doen Marius en Nienke ook graag. 
Hun avontuur samen is zelfs op Eurosonic 
Noorderslag begonnen! Het wonen in Thesinge 
bevalt hen nu al erg goed, maar ze zien ernaar 
uit meer dorpsgenoten te ontmoeten zodra dit 
weer mogelijk is. 

Jan van Dehn

Na bijna 21 jaar laten we Thesinge achter ons. 
Met weemoed, dat wel.
Op 1 april 1999 kregen we de sleutel van 
Molenweg 24, het mooie witte lutje hoeske dat 
zo dicht op de weg staat. Ook wel bekend als de 
goedkoopste verkeersdrempel van de gemeente 

Doei Taisn, dag Wiester!
Ten Boer. Na een flinke verbouwing, onder het 
toeziend oog van de buurmannen Andries, Eddy, 
Bertus, Bert, Sybolt en Peter, hebben wij prach-
tige jaren mogen beleven in dit fijne dorp.
Herinneringen te over en die nemen we allemaal 
met ons mee.

Barbara en Hylco voor hun huis in 
Thesinge (foto Koos van de Belt) 

Op 15 maart begint ons volgende hoofdstuk; een 
avontuur in Wijster. We hebben daar een 
voormalige zorgboerderij gekocht en gaan deze 
– wederom na een flinke verbouwing – opdelen in 
drie appartementen en vervolgens betrekken met 
onze vier ouders. Met 1,6 hectare (voor namelijk) 
bosgrond erbij hopen we hier met z’n zessen nog 
vele prachtige jaren door te mogen brengen.
We gaan de gemoedelijke sfeer, het praatje met 
de buum of buuv, het ouwehoeren op straat, 
maar vooral ook de warmte en betrokkenheid 
van de Thesingers missen. Nieuwe bewoners 
Joël en Mariël en hun twee kinderen nemen het 
stokje van ons over vanaf 15 maart.
Uiteraard mag Dorpsbelangen of het Oranje-
comité een beroep op ons doen als er weer een 
keer een feesttent in Thesinge staat. We houden 
ons absoluut aanbevolen voor een avondje 
tappen. Een afscheidsborrel zit er helaas niet in, 
maar via deze weg wensen we iedereen alle 
goeds; bedankt voor een prachtige tijd!

Barbara en Hylco
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Sinds ongeveer een maand verschijnen er jonge bomen en struiken 
op het land bij de boerderij van de familie Werkman aan de Dorpsweg. 
Ook langs de sloot aan de Stadsweg richting Groningen worden 
stammetjes gesignaleerd. Steeds meer mensen vragen zich af wat 
er staat te gebeuren en wat de achterliggende gedachte hierbij is. 
Ook de redactie van deze krant is nieuwsgierig. Een reden om eens 
contact op te nemen met Jan en Tineke Werkman. Het lijkt immers 
om hun grond te gaan.

Volgende generatie
Al snel tijdens het eerste telefoongesprek geeft Tineke aan: ‘Het is niet 
mijn land en het zijn niet mijn bomen.’ Zij verwijst mij naar haar dochter 
Arjelle en schoonzoon Harke. Arjelle is direct bereid enige toelichting te 
geven. Zij en Harke worden in het dorp al vaker benaderd met vragen. Dus 
is het niet zo gek hier wat antwoorden te geven. 
Arjelle en Harke Rutgers zijn de vijfde generatie op de boerderij aan de 
Dorpsweg 73. Na de families Koning, Uitham en Werkman zijn zij nu de 
gebruikers van deze boerderij. Voor nu vragen we Arjelle naar de bomen 
en het bebouwen van het land aan de Dorpsweg. Op het verhaal over de 
boerderij komen we in een volgende krant terug. 

Bomen tegen klimaatverandering 
Een van de redenen om bomen te planten is het veranderende klimaat. 
Het planten van bomen is een methode deze veranderingen tegen te 
gaan. Bomen binden namelijk CO2 en produceren zuurstof. 
Ook willen Arjelle en Harke hun drie kinderen stimuleren meer aandacht 
voor de natuur te hebben. Meer naar buiten te gaan en iets minder op de 
schermpjes te kijken, omdat het nuttig is de natuur zelf te ervaren en zo 
te leren hoe de wereld in elkaar steekt. 
Deze ideeën vormden zich in de loop van de tijd. Zo kwam ook de wens 
op als huishouding meer zelfvoorzienend te worden door kruiden, laagstam 
fruitbomen en bessenstruiken te planten op het land aan de Dorpsweg. Nu 
is het geduldig wachten op de oogst van appels, peren, vele soorten 
bessen, bramen, amandelen en walnoten. Langs de sloten zijn, helemaal 
passend in het polderlandschap, knotwilgen geplant.

Marian Baarda

Boomgaard aan de Dorpsweg?

Het prille begin van een boomgaard (foto Patrizia Meijer)

Het trapwerk bij de dijk maakt het mogelijk een ronde te lopen. Water-
bedrijf Groningen heeft het trapwerk medio januari afgesloten vanuit 
veiligheidsoverwegingen. Er is onder houd nodig om de trap veilig 
te kunnen blijven gebruiken. Daarnaast is door de werkzaamheden 
in combinatie met de neerslag van de afgelopen periode het terrein 
rondom de dijk minder goed begaanbaar.
 
Tijdelijke maatregelen
Om vervelende en/of onveilige situaties, met name in het donker, te voor-
komen gaan we op korte termijn het trapwerk licht herstellen en we zorgen 

Werkzaamheden trapwerk en terrein RWZI Garmerwolde
voor een aantal rijplaten. Zodat u op een veilige manier het trapwerk en 
terrein kunt blij ven gebruiken voor het maken van een loop ronde. We 
verwachten dat het trapwerk vanaf begin februari weer toegankelijk is.
 
Definitief herstel in voorjaar
In het voorjaar wordt het trapwerk en het terrein definitief hersteld. De 
loopronde wordt dan tijde lijk afgesloten gedurende 2-3 weken. Dit is nodig 
om het trapwerk te herstellen, het terrein te egaliseren én om het ingezaai-
 de graszaad te laten groeien. Dit alles gebeurt later in het voorjaar, wan-
neer precies is mede afhankelijk van het weer. Wij hopen op uw begrip 
voor deze tijdelijke afsluiting. Uiteraard doen we ons uiterste best om dit 
zo kort mogelijk te laten duren.
 
Fietspad weer open voor gebruik.
Het fietspad over de dijk werd tot dusver nog niet opengesteld vanwege 
het nieuwbouwproject en werkzaamheden aan de dijkkade. Inmiddels zijn 
alle werkzaamheden zover gereed dat het fietspad opengesteld kan 
worden voor gebruik. Vanaf vrijdag 29 januari 17.00 uur is het fietspad te 
gebruiken.

Wiejanda Moltmaker

De afgelopen dagen krijgen de bewoners op de Koningsheert in 
Garmerwolde regelmatig bezoek van deze groep reeën. Op het 
pleintje staat men dan ook met z’n allen voor het raam om dit mooie 
tafereel te aanschouwen. Op de foto Ruud en Dienke Delissen. 
(foto Tjaaktje Botjes)
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Bert Ridder woont samen met zijn vrouw 
Janny Ridder-Kol als derde generatie 
Ridder, in het (groot)ouderlijk huis, De Dijk 
24 in Thesinge. We gaan op zoek naar de 
geschiedenis van dit huis en zijn bewoners.

De eerste generatie Ridder 
In 1928 koopt Jacob Ridder, grootvader van 
Bert, het laatste huis aan De Dijk in Thesinge. In 
de koopakte staat dat hij het kocht van G.N. 
Schutter voor het bedrag van 1930 gulden. 
Samen met oma Cornelia Vegter krijgt hij negen 
kinderen. De tweede zoon, Henderikus, is de 
vader van Bert. Voor oma Cornelia was het haar 
tweede huwelijk. Zij was eerder getrouwd met 
de oudere broer van Jacob, Roelf Ridder, die al 
op 26-jarige leeftijd overleed. Uit dat huwelijk 
waren al twee kinderen geboren. Het hele gezin 
bestaat uiteindelijk uit elf kinderen.

Van hondekaar naar slachterij
Op een Grunneger scheurkalender stond eens 
een stukje over de opa van Bert:
‘Elke Taisner het zo zien geschiedenis. Rond 
1930 was Jacob Ridder n bekend persoon ien 
Taisn. Hai haar n hondekaar en doarien leegde 
hai schietemmers. Drij honden haar e der veur: 
Prins, Pluto en Max. Kaar wer leegd op drekstoup 
bie Bovenriege. Ridder wer deur gemainte 
betoald en kreeg doar f 360,- sjoars veur. Ien 
1948 was t doan en begunde Ridder n handel 
ien old iesder en peerden. Dat laip oet op n 
slachterij. Ien 1952 kwam e oet tied en zeun 
Henrikus volgde hom op.’
Bert: ‘Mijn vader Henderikus kon mooi vertellen 
over het ophalen van de ‘schietemmers’. Het 
verhaal dat hij een tonnetje wilde pakken en 
vanuit het huisje een stem hoorde: ‘eem wachten 

Langs het tuinpad van mijn (groot)ouders

heur!’ herinner ik me nog goed. Het ophalen van 
de tonnetjes werd in 1948 overgenomen door de 
gemeente Ten Boer. Dit had alles te maken met 
nieuwe inzichten in hygiëne en de volks gezond-
heid. Wij hadden thuis volgens voorschrift voor 
de slagerij een toilet met waterspoeling en een 
kraantje om de handen te wassen. Na de 
tonnetjes kwamen er septic tanks die geloosd 
werden op de sloten. Als de tank geleegd moest 
worden werd dit door de gemeente gedaan. In 
1979 is hier in het dorp riolering aangelegd.’

Slager Ridder
Bert: ‘Mijn ouders, Niessiena Kol en Henderikus 
Ridder, hebben in het begin van hun huwelijk 

aan De Dijk 15 gewoond. Hier zijn ook hun drie 
kinderen geboren; dochter Henny en de zonen 
Joop en Bert. Toen ik vier was zijn we verhuisd 
naar het huis van opa Ridder op nummer 24, 
waar opa een paardenslagerij had. 
Destijds waren er in Thesinge drie slagers: 
Havenga, Boer en Ridder. De bedrijvigheid in 
het dorp was nog heel groot in mijn jeugd. Je 
hoefde het dorp niet uit voor je dagelijkse 
boodschappen. De paardenslagerij van opa is 
door mijn vader overgenomen. Later is het een 
rund- en varkensslagerij geworden. In het 
achterhuis was de slachterij en op maandag 
was het slachtdag. In het begin deed mijn vader 
het slachten zelf, totdat het in delen werd 
bezorgd vanuit het slachthuis aan het Damster-
diep. Het uitbenen gebeurde nog wel in de 
slagerij. Mijn moeder pakte de bestellingen in, 
deed de rekening erbij en zorgde dat de route 
voor de aflevering op goede volgorde lag. 
Helaas overleed onze moeder toen ik veertien 
jaar oud was. Mijn zus Henny, toen twintig jaar, 
had werk in de stad maar kwam weer thuis om 
de huishouding over te nemen. Broer Joop 
werkte bij mijn vader in de slagerij en ik hielp op 
zaterdag soms bij het bezorgen van de 
bestellingen aan huis. Mijn broer heeft de 
slagers vakschool gedaan en heeft altijd als 
slager gewerkt in verschillende zaken in stad en 
ommeland. Hij woont nu in Bedum. Zus Henny 
woont al geruime tijd in Veenendaal. Mijn vader 
is verhuisd naar Winsum en heeft daar nog 
vijftien jaar samen met zijn vriendin gewoond. 
Hij kwam nog geregeld met de auto naar zijn 
Taisn.’

Het huis van de familie Ridder vroeger ... (foto uit het familiearchief)

Een familie portret: 
boven: Henny, Joop en Bert;
onder: vader Henderikus en moeder Niessiena
(foto uit het familiearchief)
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... en nu (foto Koos van de Belt)

Van de slager en de timmerman
In 1979 koopt Bert het (voor)ouderlijk huis. Bert: 
‘Familie en vrienden woonden allemaal hier in 
het dorp. In het begin van de tachtiger jaren 
hebben we met een grote groep Thesinger 

jongens heel wat huizen verbouwd en 
opgeknapt. We waren samen van alle markten 
thuis. Ik heb elektrotechniek gedaan en heb in 
heel wat huizen van die vriendengroep de 
elektriciteit aangelegd.‘ 

Bert trouwt in 1980 met Janny Kol. Hun huwelijk 
wordt voltrokken in de Hervormde kerk. De zoon 
van de slager trouwt met de dochter van de 
timmerman. 
Janny is de tweede van de vier dochters Kol. Zij 
groeit ook op aan De Dijk op nummer 8 waar 
haar vader Klaas Kol een timmer- en aan-
nemersbedrijf runt. 
Bert gaat naar de Protestants Christelijke lagere 
school (nu ‘De Til’) en Janny naar de openbare 
lagere school in de Kapelstraat (in juli 1978 
gesloten). De beide dochters van Bert en Janny, 
Minke en Heleen, gaan, zoals de meeste 
kinderen uit het dorp, naar ‘De Til’. 
De dochters zijn al lang weer uitgevlogen. Minke 
woont met haar partner Bart en hun twee 
zoontjes in Ten Boer. Heleen is sinds kort, na 
een periode in Brussel, met haar partner weer 
terug in Groningen. Dit vinden de ouders heel 
fijn en ook de dochter verlangde terug naar haar 
roots. 
Het huis aan De Dijk is door de jaren heen nog 
meer verbouwd en gemoderniseerd. Aan de 
grote woonkeuken is een erker gebouwd met 
een ruim uitzicht. De ijsbaan is nu open en dan 
zit je hier eerste rang.

Truus Top-Hettinga

Oud-Thesinger Kornelius Oomkes (1920-2015) 
heeft de geschiedenis van zijn familie en die van 
het dorp Thesinge beschreven in het boek 
‘Rondom het molenhuis’. In het hoofdstuk Werk 
en inkomen beschrijft hij het beroep van Jacob 
Ridder.

‘Er is nog een beroep wat uit dorp en stad is 
verdwenen, namelijk het ophalen van de 
fecaliën, een smerige, maar noodzakelijke 
bezigheid. In Thesinge werd het in mijn school-
jaren verzorgd door iemand met een hondenkar, 
voorzien van een grote bak, welke getrokken 
werd door drie honden. De plees waren vrijwel 
allemaal voorzien van een achterdeurtje of een 
luik, waardoor men er altijd bij kon komen. Het 
was een koude bezigheid om op de plee te 
vertoeven. Buiten het dorp, aan de weg, achter 
struiken was een bassin waar de fecaliën 
werden gestort. Ging men er in de zomer langs 
dan moest men zijn neus dichtknijpen. Maar ook 
bij dit beroep geldt het gezegde: ‘De één zijn 
nood, is de ander zijn brood!’ 

Toen de waterleiding werd aangelegd ging men 
langzamerhand over tot het watercloset. Toch 
had het gebruik van plees met een tonnetje of 
emmer ook zijn voordelen. In de twintiger jaren 
werd er door de landarbeiders en burgers op 
hun groentetuinen nog vrijwel geen kunstmest 
gebruikt. De bemesting bestond toen uit stalmest 
en de inhoud van het tonnetje. Tuingewassen 
zoals rabarber, prei, uien en koolsoorten rea-
geerden er goed op. De mest bevatte natrium-
nitraat en organische stoffen. Het was geen 
reuk loos product en de eerste dagen na toe-

De tonnetjesleeghaler

passing stonk het behoorlijk. Maar, zoals de 
dichter Cats al schreef: “De mest, dat is geen 
heiligheid. Toch doet zij wond’ren, waar ze lijt.” 
(Een wandtegel met deze tekst zou misschien 
een goed sinterklaascadeau zijn voor de 
ministers van milieu en landbouw).

Van de drie honden van de tonnetjesleeghaler 
Ridder had er één de naam Prins. Deze hond 
was zeer bekend bij de bewoners van het dorp. 
Het was een sterke hond met groezelige witte 
vlekken op een bruine achtergrond (of met 
bruine vlekken op een groezelige witte achter-

Jacob Ridder aan het werk met zijn drie honden en de tonnetjeskar 
(foto uit het familiearchief van de familie Ridder)

grond). Na gedane arbeid mocht deze hond vrij 
door het dorp lopen. De straten en stegen in het 
dorp waren destijds verhard met rood puin. 
Naast de straat waren er (meestal open) goten 
voor de afvoer van hemelwater en waswater. De 
washokken (voorzien van een driedelig rekje 
voor “zand, zeep en soda”) hadden meestal 
onder in de muur een gaatje, waardoor het water 
werd afgevoerd, maar waarvan ook ratten en 
muizen gebruik maakten. 

Bron : www.oomkes.nl/familie/molenhuis
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Je hoeft niet al te opmerkzaam te zijn geweest om te hebben gezien 
dat sinds enige tijd, ongeveer sinds medio 2019, er werkzaamheden 
plaatsvonden in en rond Lageweg nummer 10 in Garmerwolde. Eerst 
leek de tuin op de schop genomen te worden, later volgde ook het 
huis. En even later was ook nummer 8 aan de beurt. 

Geen haastklus
Gea en Peter met hun 14-jarige dochter Marrah hadden net nummer 10 
gekocht, en al eens naar elkaar de hoop uitgesproken om ooit nummer 8 
er bij te kunnen kopen, toen nummer 8 tot hun grote geluk ook daadwerkelijk 
te koop kwam. Van beide woningen was het duidelijk dat er heel wat moest 
gebeuren en dat ze niet klaar waren met een fris behangetje hier en daar. 
Ze hadden daarom ook al heel snel bedacht dat ze er geen haastklus van 
zouden maken en alle benodigde tijd zouden nemen. Ze konden zich dat 
veroorloven omdat ze al eerder, bij de verkoop van hun huis in Helpman, 
een schip hadden gekocht, waarop ze konden verblijven gedurende het 
opknappen en samenvoegen van beide woningen. Het schip is zo hun 
tweede (of derde?) huis geworden. 

Wonen op een Groninger koftjalk
Het schip is de Groninger koftjalk De Onderneming, een in Groningen 
gebouwde tjalk voor de Wadden- en Sontvaart. Peter heeft in een eerder 
leven als schipper jarenlang met een vergelijkbare boot gezel schappen 
over de Waddenzee gevaren. Daar kwam een einde aan toen hij ruim vijf 
jaar geleden op de grote vaart ging werken, als eerste stuurman in de 
offshore bij Acta Marine. Acta Marine heeft werkschepen die wereld wijd 
worden uitgezonden naar projecten op het gebied van bagger- en 
waterbouw, de olie- en gasmarkt en de offshore windindustrie. Het 
Waddengebied bleef echter trekken, reden waarom Peter en Gea besloten 
hebben toch weer een schip te kopen. Dit schip, dat nu in de Oosterhaven 
in Groningen ligt, hebben ze gereed gemaakt om weer mee de Wadden-
zee op te gaan. Als gezin waaien ze zo regelmatig even uit. Maar het schip 
kan ook gehuurd worden door kleine groepen die op zoek zijn naar rust 
en gezelligheid, of het schip bijvoorbeeld willen gebruiken als trouw locatie 
of voor het houden van workshops. 
Kijk voor meer informatie op www.tantedo.nl. 

Gevaren wordt er wanneer dat past in het vaarschema van Peter, het werk 
van Gea en de school van Marrah. Marrah gaat naar het atheneum op het 
Montessori Lyceum, maar zij volgt haar lessen en doet haar schoolwerk, 
zoals meer scholieren, nu voornamelijk thuis. Gea werkt als cultuurcoach 
bij de gemeente Tynaarlo, waarbij ze het aanspreekpunt is op het gebied 

Nieuwe bewoners Garmerwolde

van culturele activiteiten en initiatieven in die gemeente. Daarnaast werkt 
ze in Groningen als crewlid bij ‘t Eiland, in een prachtig pand aan het 
Zuiderpark; een multifunctionele plek met ruimte voor onder meer 
cursussen, lezingen, een biologische keuken, huiswerk- en zwanger-
schapsbegeleiding en kinderopvang. 

Simone Tjakkes

Marrah, Gea en Peter voor hun huizen (foto Patrizia Meijer)

Het boer Goensepad: te smal om 
elkaar goed te kunnen passeren, 
vervangen door een wandelpad, 
verzakkend bij het Hoogholtje: 
het haalt met zekere regelmaat 
de G&T.
Wat in de wintertijd opvalt is dat 
het pad een belangrijke onder-
grondse bewegwijzering lijkt te 
bevatten voor de mollen-
populatie. Om niet te verdwalen 
zoeken de mollen hun weg van 
en naar Groningen blijkbaar 
direct naast het betonpad, met 
als boven gronds verschijnsel een 
grote reeks molshopen achter 
elkaar. 
Karin van der Tuin voelt zich er, 
warm ingepakt, goed bij.
(foto Koos van de Belt)
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Ernst Lofvers uit Thesinge ziet 
wel toekomst in ons dorp. Als 
betrokken dorpsbewoner is hij 
erg geïnteresseerd in het 
landschap om ons heen en wil 
hij graag bijdragen om dit wat 
mooier te maken. Als ik bij hem 
aan de keukentafel aanschuif 
om hem te onder vragen over 
zijn voor Toukomst geselec-
teerde plan en begin over het 
mooie uitzicht, haakt hij daar 
gelijk op in. ‘Dat is iets wat de 
laatste jaren best veranderd is. 
Doordat bij voorbeeld de bomen 
langs de Rijksweg gekapt zijn, 
hebben we ’s avonds meer zicht 
op de lichten van de water-
zuivering en sinds kort zijn er 
ook de lichten van de wind-
molens bij gekomen. Zonde, 
toen we hier in 2012 kwamen 
wonen was het pikkedonker.’

Het project
Toukomst is een project van het Nationaal Programma Groningen, waarin 
op zoek gegaan is naar vernieuwende en creatieve ideeën om Groningen 
vooruit te helpen. Ideeën over beter leven, wonen en werken, bedacht 
door Gro ningers van alle leeftijden. Beschikbaar bedrag voor uitvoering: 
honderd miljoen euro.
Negenhonderd ideeën werden begin vorig jaar ingeleverd via de website 
van Toukomst, waarna tweehonderd Groningers deze hebben gebun deld 
en uitgewerkt tot negenenvijftig projecten. Iedereen van onze provincie 
kon deze projecten eind september vorig jaar beoordelen. Vervolgens 
heeft het Toukomstpanel, twintig representatieve inwoners van Groningen, 
een advies geschreven welke projecten uitgevoerd moeten worden en 
hoe het geld besteed moet worden.

Het maar en de gaslocatie
Toen Ernst het project Toukomst voorbij zag komen, had hij daar gelijk wel 
ideeën bij en stuurde twee plannen in. Eén voor het uitdiepen en weer 
bevaarbaar maken van het Thesinger maar en één om de lelijke gaslocatie 
aan de Lageweg aan te pakken. Toen alle ingezonden plannen gebundeld 
werden schoof Ernst vanuit zijn interesse aan bij het project Van Aa naar 
Zee. Hij is geomorfoloog bij Rijkswaterstaat en houdt zich bezig met de 
ontwikkelingen van de Waddenzee, waaronder de vaargeulen. Zijn 
expertise is dus gewild in deze provinciebrede visie voor het kustgebied, 

Toukomst voor gaslocatie Thesinge

waarbij gepleit wordt voor een klimaatbestendig natuur- en landbouw-
gebied dat meegroeit met de zee. Toukomst vindt dit project voor nu te 
ambitieus maar wil het wel verder onderzoeken, misschien later meer 
hierover. Eigenlijk was hij de inzending voor de gaslocatie alweer een 
beetje vergeten, tot Ernst eind januari gebeld werd door het projectteam 
met de mededeling dat zijn idee gehonoreerd is en dat er maar liefst een 
miljoen euro beschikbaar gesteld wordt om het tot uitvoering te brengen.

Het vergroenen van de littekens
‘Geweldig natuurlijk! Die lelijke gaslocatie is me sinds ik hier woon een 
doorn in het oog. Een lelijke plak asfalt, platgespoten met gif, want blijkbaar 
mag er niks groeien, omsloten door een foeilelijk hek. Op één exemplaar 
na zijn zelfs de paar bomen die er stonden verdwenen. En dat vlakbij ons 
mooie dorp. Waarom zouden we dit stukje landschap niet weer teruggeven 
aan de natuur?’ Het liefst ziet Ernst hier iets als een voedselbos; een plek 
waar dorpsbewoners een ommetje kunnen maken en waar je vers fruit en 
eetbare planten kunt plukken. Maar ook een plek om de biodiversiteit te 
verbeteren: ‘De laatste jaren zie je veel minder vogels, door ontwatering 
van het land en door gebrek aan insecten en beschutting. Bovendien zou 
het een mooi symbool zijn om alle CO2 die al die jaren door de gaswinning 
vrijgekomen is nu op te nemen door middel van bomen en bodem.’ Met 
het vergroenen van de gaswinlocaties in de provincie, maar te beginnen 
met die proeflocatie in Thesinge, kunnen deze littekens omgezet worden 
in iets positiefs voor iedereen. Toukomst denkt aan een combinatie van 
groen en kunst, maar ook educatie, wat kan bijdragen aan het vertellen 
van het verhaal van Groningen.

Binnenkort gaat Ernst in overleg over de uitvoering van het plan, we gaan 
hem volgen. De realisatie zal nog wel wat voeten in de aarde hebben, 
maar telkens als ik nu langsfiets kijk ik met plezier vooruit naar de 
‘toukomst’ van dit stukje Thesinge.

Yvonne Broekhuizen

Ernst Lofvers bij de gaslocatie (foto Henk Tammens)
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Het nieuwe ontvangstgebouw op het kerk-
terrein van Garmerwolde ziet er wel heel 
 anders uit dan het kerkgebouwtje Kerkhörn 
dat daar eerder stond. Ter herinnering aan 
het afgebroken gebouwtje is nu het oude 
naambord geplaatst.

Hoekje bij de kerk?
De naam Kerkhörn heeft een historische klank 
voor de ‘echte Garmerwolders’, zoals J. de Vries 
schreef in de Garmer & Thesinger Express van 
maart 1988. Op 12 maart van dat jaar werd het 
toen nieuwe kerkgebouwtje feestelijk in gebruik 
genomen. Het was in ‘recordtijd uit de grond 
gestampt in een enthousiaste samenwerking 
van aannemer en vrijwilligers’. 
Het naambord werd onthuld door mevrouw  
M. Hilbrands van de Dorpsweg. Zij bedacht de 
naam Kerkhörn. Er waren 35 mensen die een 
voorstel voor een naam hadden ingezonden.  
De jury vond haar inzending het meest toe-
passelijk. De streek rond de kerk heette vroeger 
namelijk Kerkhörn. 
Maar de kop van het artikel luidde: Hoekje bij de 
kerk. Hoe zit dat nu precies? Dat vroeg ik aan 
Hillie Ramaker. Zij wees op de uitleg van Kornelis 
ter Laan. Zijn Nieuw Groninger Woor den boek uit 
1929 geldt nog steeds als de standaard. Het is 
trouwens niet alleen een woor den boek, maar 
geeft ook heel veel achter grond informatie. 
Volgens Ter Laan is de vertaling van Kerkhörn: 
deel van het dorp met de kerk. Hörn is inderdaad 
hoek; in dit geval dus de hoek/buurt/wijk van het 
dorp waarin de kerk staat. Dat is dus niet hele-
maal hetzelfde als een hoekje bij de kerk. 

Herinnering aan Kerkhörn

In de bloemetjes
Het werd nog een feestelijke middag in 1988. 
‘Onder het genot van koffie en koek bleef het 
huis open tot vier uur.’ Onder de aanwezigen 
waren de gebruikers van het gebouw zoals de 
vrouwenvereniging, de Gereformeerde kerk en 
het Groene Kruis.Ook werd de heer Luchtenberg 
in het zonnetje gezet, hij maakte de kapstokken 

en het naam bord. Bij de bouwwerkzaamheden 
in 2019 werd het bord door de uitvoerder gered 
van de slopershamer. Harm Jan Havenga 
knapte het weer op en nu heeft het een mooi 
plaatsje in het bloembed naast het nieuwe 
ontvangstgebouw gekregen. 

Anne Benneker

Of het bord straks schuilgaat achter de bloemen, we zullen het zien. Maar de naam Kerkhörn 
blijft zo toch bewaard (foto Margriet de Haan)

  Nick Doeven en Thijs Holtman zorgden 
ervoor dat het dorp en de doorgaande weg, 
in samenwerking met de gemeente, 
begaanbaar werden gemaakt.

  Kees van Zanten maakt het voetpad 
sneeuwvrij.

  Mathilde en Eza van Griethuysen vermaken 
zich prima in de sneeuw. 

(foto’s Koos van de Belt)
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Een (laatste) groet
Elke zomer gedurende 25 jaar was oma Tonnie onderdeel van het 
dorpsleven van Garmerwolde. Gezellige tripjes, Garmerstee en 
zoveel meer. Afgelopen vrijdag 12 februari is zij overleden. Wat 
heeft ze genoten en wat had ze het fijn zo op de boot aan de 
Oude Rijksweg. De brug draaien was haar hobby en de koffie met 
een praatje stond voor iedereen klaar! 
Bedankt voor de gastvrijheid om mee te mogen doen aan het 
dorpsleven in Garmerwolde. Hier zijn wij als familie Tichgelaar 
heel dankbaar voor. Tot ziens Garmerwolde, het gaat jullie goed!

Douwe en Diena Tichgelaar

De boot van oma Tonnie (foto familie archief DouweTichgelaar)

GEO thuis
Inmiddels zijn wij alweer enkele weken verder in 2021. Op 
het sportieve vlak valt er niet veel te vertellen. 

De KNVB heeft inmiddels een routekaart opgesteld die gehanteerd gaat 
worden als de situatie dit weer toelaat. Tot dan moeten onze trouwe 
(senior)leden en supporters wachten op het moment dat ons sportpark 
weer open mag. De jeugdleden (onder 18 jaar) kunnen gelukkig wel door 
blijven trainen en zij maken hier dan ook dankbaar gebruik van.
Deze gedwongen rustperiode wordt door enkele vrijwilligers met beide 
handen aangegrepen. Onder leiding van de gebroeders Harms zijn de 
kleedkamers 1 en 2 weer helemaal opgefrist en de banken van een 
nieuwe laklaag voorzien. Alles staat weer bijna gereed voor het moment 
dat deze weer intensief gebruikt gaan worden.
Het bestuur is in de afgelopen periode in gesprek gegaan met de gemeente 
Groningen. Omdat de vereniging nu onder deze gemeente valt gelden er 
andere regels en voorwaarden. De gemeente is nu bezig met het 
harmonisatieproject ‘Gelijk Speelveld’. De eerste overleggen hebben hier 
inmiddels over plaatsgevonden. Het komt erop neer dat de vaste kosten 
de komende jaren (stapsgewijs) fors zullen stijgen. Daar staan weer 
andere (terugverdien)mogelijkheden tegenover. De verwachting is dat 
voor ons het uiteindelijke effect in april dit jaar helder wordt. Gelukkig heeft 
de gemeente besloten om in de coronatijd de huur en gebruikerskosten 
voor de verenigingen te beperken.
Ter afsluiting nog een mooi bericht: de jaarlijkse oliebollenactie heeft een 
heel mooi resultaat van 942 euro opgebracht. Wij willen de vrijwilligers, de 
kopers en de firma Guikema hartelijk bedanken!

Bestuur vv GEO, ‘een club met ballen’

Industriewaterzuivering
De onderste laag filtraatzand is inmiddels gestort. De afgelopen week was 
het rustig wegens vorst: onder de nul graden mag veel werk niet gedaan 
worden. Veel controlemeters, leidingen, enzovoort zijn aangesloten en 
getest; dit gaat de komende maand nog meer toenemen. 
Het einde van het werk komt in zicht. Sommige kleppen in leidingen gaan 
elektrisch, met luchtdruk op voorraad. Mocht er een stroomstoring zijn dan 
kunnen de kleppen met luchtdruk open of dicht worden gegooid.

Sieb-Klaas Iwema

Leidingwerk van de industriewaterzuivering in de steigers
(foto Sieb-Klaas Iwema)
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Foto van de maand
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Volgende krant komt uit op  
2 april 2021
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag  
20 maart vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Gespot: Happy stones verstopt in de sneeuw 
(foto Margriet de Haan)

Agenda 
Maandag 22 maart
Garmerwolde; van 20.00 - 21.00 uur:
Online ledenvergadering  
Dorps belangen Garmerwolde.
Vrijdag 26 maart
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.
Zaterdag 10 april
Thesinge; vanaf 9.00 uur:  
Ophalen oud papier.
Maandag 19 april
-  Garmerwolde; van 8.30 - 9.30 

uur: Chemokar t.o. 
Koningsheert.

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

Wist u dat …
•  u via www.thesinge.com/nieuwsarchief/afvalwijzer---reminder-via-

telegram.php de Thesinger afvalwijzer in de app Telegram kunt 
krijgen?

•  u, wanneer u zich aanmeldt, wekelijks een update krijgt via 
 Telegram?

Strip Matthieu Visser

‘Onder Ons Uitvaart is de naam 
van mijn bedrijf waarmee ik sinds 
enkele jaren in de G&T Express 
adverteer. Ik ben ervan overtuigd 
dat zelfstandig uitvaartbegeleiders 
er goed aan doen zich samen te 
profileren. Want wij kunnen, op 
maat en op persoonlijke wijze, 

Vindplaats zelfstandig uitvaartbegeleiders Noord Nederland
bieden wat mensen nodig hebben 
in de hectische periode voor en na 
een overlijden. Natuurlijk staan 
mensen liever niet stil bij de dood. 
Daarom weten ze vaak niet dat ze 
zelf mogen en kunnen kiezen wie 
de uitvaart gaat begeleiden. 
Daarom heb ik onlangs de website 

‘Bovenverwachting Uitvaarten’ 
gelanceerd. Via deze site kunnen 
mensen die worden geconfron-
teerd met een overlijden in contact 
komen met een begeleider die hen 
het meeste aanspreekt.

Mariele Mijnlieff


