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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

47e jaargang - augustus 2021

De taart van Rossa

In het kinderprogramma ‘Taarten van Abel’ maakt Rossa Nouwen 
uit Thesinge een taart voor haar vriendinnen van de basisschool in 
 Thesinge. Dit zijn Susan en Laura Oudman, de tweeling van Molen
horn, die haar altijd trouw geholpen hebben in de periode dat ze op 
school gepest werd. 

In dit tv-programma bakt ‘bakker’ Abel met kinderen een taart voor een 
voor hen speciale persoon of personen. Het programma bestaat al sinds 
2003, is best populair en heeft al een aantal prijzen gewonnen. Het wordt 
uitgezonden op NPO 3 bij NPO Zapp. De banketbakker is Siemon de 
Jong, alias Abel, die in Amsterdam een konditorei (café) en een banket-
bakkerij heeft. Hij is naast bakker ook een ontspannen interviewer. 

Filmopnames
De opnames voor de aflevering van het programma, waarin Rossa de 
hoofdrol heeft, nam een hele werkdag in beslag. Rossa: ‘Ik had me online 
aangemeld voor het programma en daarna bleek uit een gesprek dat ik 
een geschikte kandidaat was. Abel kwam op 28 mei ’s ochtends om negen 
uur met een cameraman, een cameravrouw, een geluidsman, een regis-
seur en een assistent. Ons huis aan de Molenweg, tegenover de molen, 
waar ik samen met mijn moeders Karin en Lotte en zusje Violet woon, 
werd eerst versierd. Daarna werd er een stapeltaart gemaakt met fondant 
en heel veel lekker snoepgoed. Vooral M&M’s, een snoepketting en lolly’s 

 Rossa met Abel en zijn team op de molen (foto’s team Abel)

 Rossa (rechts) met haar vriendinnen Susan en Laura en de fantastisch mooie taart

heb ik opgestapeld tot een kleurrijk geheel. Ondertussen stelde Abel 
 vragen die ik zo goed mogelijk beantwoordde. Ik heb verteld dat ik heel 
erg gevoelig ben en moeite heb om me goed te concentreren. Alle prikkels 
komen bij mij harder binnen. Gelukkig hebben mijn lieve vriendinnen 
Laura en Susan mij heel erg beschermd tegen de pesters op school.’ 
Voor de uitzending, die drie kwartier duurt, is het opnameteam een hele 
dag bezig geweest. Om vier uur ’s middags was alles klaar. Het kost 
natuurlijk veel tijd als er in huis, in het dorp en zelfs op de molen gefilmd 
wordt. En heel veel wachttijd tussendoor om alles te organiseren. De 
opnames worden begin volgend jaar uitgezonden. Tegen die tijd zal het 
exacte tijdstip worden vermeld in deze krant.

Een mooie en spannende ervaring 
Rossa gaat naar klas 2 van het Montessori Lyceum in Helpman en doet 
daar de havo. Ze houdt van tekenen en schilderen en ook van bakken en 
koken. ‘In het begin van de coronatijd heb ik veel koek, cake, pannen-
koeken en muffins gebakken. Maar het liefst wil ik later actrice worden. 
Met het programma van Abel heb ik al een beetje gezien hoe het in z’n 
werk gaat. Ik voelde wel wat gezonde spanning! Het was leuk dat ik er vrij 
van school voor kreeg. Voor mijn zusje Violet heb ik nog een handtekening 
van Abel gevraagd en als cadeautje kreeg ik twee leuke mokken en twee 
schorten. De taart is uiteraard aangeboden aan mijn vriendinnen en 
samen hebben we er heerlijk van gesnoept. Goed dat ik dit al mee gemaakt 
heb voor als ik later misschien in die wereld terecht kom!’

Truus Top-Hettinga 
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De vereniging Garmerheerd is in liquidatie. 
Wat gaat er dan nu verder gebeuren met het 
plan voor een meergeneratiehofje in Garmer
wolde op het terrein van de familie Wigboldus? 
Ik praat hierover met Joke de Jong en Hetty 
Boogholt, initiatiefnemers van het eerste 
uur.

Stichting Knarrenhof
Ongeveer vijf jaar geleden werd in Garmerwolde 
– vanuit bewonerswensen – een vereniging op -
gericht om te ijveren voor een ‘hofje’. Inwoners 
van Garmerwolde en omstreken wilden graag 
doorstromen naar een plek, waar ze samen 
 konden wonen en naar elkaar omkijken in 
nieuwe, betaalbare, levensloopbestendige hui-
zen. Zo zou er ook meer doorstroming ontstaan 
in het huizenbestand. De vereniging ging voort-
varend van start en voor het maken van reële 
plannen werd al snel contact gezocht met de 
Stichting Knarrenhof. De ideeën van deze stich-
ting  spraken de leden van de vereniging aan. 
Wonen met een bekende groep, veilig, met veel 
privacy en de voorfinanciering van de plannen 
waren belangrijke punten. De realisatie zou niet 
ten goede komen aan de welgestelde mede-
mens, maar aan de midden en lage inkomens. 
De basis van de Stichting Knarrenhof is voor 
elkaar door elkaar.
Al redelijk snel werd de locatie Wigboldus een 
reële optie voor de bouw! De familie Wigboldus 
wilde in verband met aardbevingsschade en 
modernere bedrijfsvoering de boerderij vernieu-
wen en verplaatsen richting Ten Boer. De plaats 
van de huidige boerderij bood daarmee een 
mooie optie voor het realiseren van de Garmer-
heerd.
Dat het proces al zo lang loopt heeft onder 
andere te maken met het grote aantal betrok-
kenen – de vereniging, de familie Wigboldus, de 
gemeenten, de NAM, Stichting Knarrenhof – en 
met de ambtelijke molens.

De overgang naar de gemeente Groningen
Zou er iets wijzigen in de plannen met de over-
gang van het dorp van de gemeente Ten Boer 
naar de gemeente Groningen? Zouden de plan-

Doorstart meergeneratiehof Garmerheerd?
nen nog kunnen worden doorgezet of zou er een 
kink in de kabel komen? Op voorhand werd 
gedacht dat de soep niet zo heet gegeten zou 
worden, maar uiteindelijk bleek de gemeente 
Groningen toch echt anders te functioneren dan 
de gemeente Ten Boer. De lijnen waren niet 
meer zo kort en de samenwerking werd ondoor-
zichtiger en politieker. Het werd een ‘strijd’, 
waarbij uiteindelijk de gemeente Groningen de 
samenwerking met Stichting Knarrenhof in april 
2021 heeft opgezegd. Dat betekende voor de 
Vereniging Garmerheerd een wijziging in de 
plannen.
Omdat het contract van de Vereniging Garmer-
heerd met de Stichting Knarrenhof de basis was 
voor de woonplannen kwam het bestaansrecht 
van de vereniging te vervallen. De Vereniging 
Garmerheerd is daarom tijdens een ledenver-
gadering op 20 juli jongstleden in liquidatie 
gegaan. 

Wat is er bereikt
Ja, er is veel bereikt! Er mag zeker gebouwd 
worden op de grond die vrijkomt na het verplaat-
sen van de boerderij van de familie Wigboldus. 
Natuurlijk moet de familie Wigboldus wel eerst 
alles rond hebben. De gemeente Groningen 
ondersteunt de verplaatsing van de boerderij. 
Het voorlopig contract tussen de Stichting 
Knarren hof en de familie Wigboldus is verlopen 
in 2020. Helaas zijn de Stichting Knarrenhof en 
de familie Wigboldus er financieel niet uitge-
komen. Nu heeft de gemeente een overeen-
komst met de familie Wigboldus over de grond. 
Voor de bouw op deze plek is een burgerinitiatief 
wel noodzakelijk. Garmerwolde is geen groei-
kern; de gemeente Groningen heeft geen bouw-
quotum voor Garmerwolde. Lokale door stroming 
is belangrijk voor het dorp en blijft een grote 
wens. Zoals ook noaberschap, levensloop-
bestendige woningen, contact met het dorp 
onderhouden en de energietransitie.
 
Vervolg
De vereniging Garmerheerd is op 20 juli 2021 in 
liquidatie gegaan en het bestuur is afgetreden. 
De leden hebben het bestuur decharge ver-

leend. Gelukkig is er nog volop belangstelling 
om op de voorgestelde plek te gaan wonen. Er 
moet echter nog wel veel worden geregeld. Een 
doorstart is zeker mogelijk: de lijnen met de wet-
houder en de ambtenaren zijn immers al gelegd 
en een mogelijke wooncoöperatie zal ruimhartig 
worden gesteund door de gemeente Groningen. 
De ondersteuning van de aspirant-bewoners 
kan worden geboden door Roelof Otten, die veel 
ervaring heeft met volkshuisvesting, wooncoöpe-
raties en de plannen daaromheen. 
Dit alles zal natuurlijk nog wel tijd kosten! 
Om woningbouw voor ons dorp alsnog te kun-
nen realiseren is een groepje mensen nodig, die 
verder wil gaan en bijvoorbeeld een wooncoöpe-
ratie wil starten. Het is aan de doorstarters hoe 
een en ander eruit zal gaan zien.

Op 14 september 2021 wordt er door het demis-
sionaire bestuur nog een bijeenkomst georgani-
seerd voor belangstellenden en mogelijke ‘door-
starters’.
De plannen zijn helaas gestrand op de onder-
linge relatie tussen de gemeente Groningen en 
de Stichting Knarrenhof, maar met lokale inzet 
is een goede afloop zeer zeker mogelijk.
Dus als mensen belangstelling hebben om hier-
aan hun steentje bij te dragen, dan zijn ze zeer 
welkom bij deze bijeenkomst. 
Aanmelden hiervoor kan voor 10 september via 
garmerheerd@gmail.com.

Marian Baarda

Doorstart? (ontwerp Hetty Boogholt)
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Blije koppies op Zummerspeulen
Donderdag 19 en vrijdag 20 augustus vond voor de vierde 
keer Zummerspeulen van Thesinge en Garmerwolde plaats. 
Deze editie had als thema ‘Oud Holland’. Een kleine zeventig 
kinderen hebben zich twee dagen kunnen onderdompelen in 
activiteiten, liedjes en lekkers van vroeger. 
Donderdag werd er enthousiast getimmerd, gepunnikt, gehaakt 
en geweven en de vrijdag was er een spellencircuit met onder 
andere blikgooien, stoelendans, levend tafelvoetbal en 
touwtrekken. Het weer was deze dagen ook op z’n (oud) 
Hollands; zonneschijn met een enkele regenbui.
Wij kijken weer terug op twee zeer geslaagde dagen, waarbij 
we op een enkele blauwe duim en traan vooral blije koppies 
hebben gezien.
Via deze weg bedanken we alle vrijwilligers, jong en wat ouder, 
voor hun tomeloze inzet. Want zonder deze hulp kunnen wij 
deze dagen niet verantwoord organiseren! Begin 2022 zullen 
we onze pijlen alweer gaan richten op ons eerste lustrum; de 
vijfde editie Zummerspeulen op 25 & 26 augustus 2022.

Team Zummerspeulen

Foto’s Meranda Spanjer

Aandacht voor kunst buiten
Eind juli kreeg Patricia Suer uit Garmerwolde te horen dat haar 
kunstwerk Kempische schapen genomineerd was voor de verkie
zing van het beste buitenkunstwerk in de openbare ruimte. Omdat 
de musea in coronatijd dicht waren, schreef radio NPO 4 deze ver
kiezing uit om de aandacht eens te vestigen op kunstwerken buiten. 

Genomineerd!
De verkiezing van een buitenkunstwerk, uitgeschreven door NPO 4, is 
opgedeeld in vijf regio’s. Patricia deed mee in regio zuid. Haar Kempische 
schapen staan vanaf 2018 op een rotonde in het Brabantse Geldrop. Sinds 
de schapen op de rotonde staan, hebben zij steeds de aandacht getrok-
ken. Patricia krijgt regelmatig positieve reacties van mensen, die bijvoor-
beeld een extra rondje over de rotonde rijden omdat zij de schapen zo mooi 
vinden. Of die uitzoeken wie de maker is en de schapen willen kopen.
Eigenlijk vinden Patricia en haar partner Michelle het wedstrijdelement in 
de kunst een wat minder goed idee. Toch zijn zij blij met de aandacht. In 
het algemeen wordt er volgens hen meer aandacht besteed aan kunst in 
musea en minder aan werken die buiten staan. Op deze manier komt de 
buitenkunst toch meer in de belangstelling. 
Door de coronapandemie stopten de theatervoorstellingen van Patricia. 
De vrijgekomen tijd gebruikte zij om onderzoek te doen naar andere mate-
rialen en technieken. Zij werkt, naast het ijzer waar ook de schapen van 
gemaakt zijn, nu ook in brons. Het is een nieuwe tak van sport en het biedt 
andere opties.

Niet gewonnen, toch vereerd!
De bedoeling van de verkiezing is, dat als alle winnaars in de verschillende 
regio’s bekend zijn, zij uiteindelijk ook weer tegen elkaar zullen strijden. 
Dan gaat het erom welk buitenkunstwerk het beste is van het land. Maar 
de Kempische schapen zullen met die laatste ronde niet meer meedoen. 
Vlak voor het schrijven van dit artikel bleek dat de schapen in regio zuid 
niet gewonnen hadden. 
Was Patricia teleurgesteld? Nee, ze voelde zich toch vereerd en kreeg 
alsnog leuke reacties. 

Irene Plaatsman

Patricia met twee 
door haar gemaakte 
schapen, maar geen 
Kempische 
(foto Henk Tammens)
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Nieuwe bewoners

Kim met haar kinderen Yaïra, Yemuel en Isaiah (foto Henk Tammens)

Terug in Thesinge

Na zeven jaar is Kim Oudman weer terug  
in Thesinge. Terug naar het huis aan de 
G.N. Schutterlaan waarin ze ook haar  eerste 
levens jaren al woonde. Samen met haar 
zoon Isaiah (5 jaar), en de tweeling, dochter 
Yaïra en zoon Yemuel (2 jaar). 

Kim woonde jarenlang in de Oosterparkwijk in 
de stad en was naar eigen zeggen een echt 
stadsmens. Zij had haar school, werk en vrien-
den in de stad. Toen haar relatie uitging keek zij 
uit naar iets anders, maar in de stad waren en 
zijn de huizen erg duur geworden. Zo kwam 
Thesinge toch weer in beeld. ‘Het huis is hele-
maal verbouwd. De stijl van zo’n jarendertig-
woning vind ik mooi en je kunt zo’n huis van 
binnen toch heel modern maken. Mijn vader 
heeft veel creatieve dingen bedacht tijdens de 
verbouwing. Hij heeft altijd al veel ideeën gehad’, 
vertelt Kim. ‘Ik merk eigenlijk helemaal niet dat 
het huis aan het mechanisatiebedrijf van mijn 
vader vastzit.’ 

Het bevalt de kinderen ook goed in Thesinge. Ze 
wonen schuin tegenover opa en oma (Edward 
en Renee Oudman). Als Kim bij Duo in Gronin-

gen aan het werk is, worden zij opgevangen 
door gastouder Kirsten van Galen. Ook oma 
Renee past een dag in de week op. Isaiah zit nu 
nog op zijn vertrouwde school in de stad, maar 
na de zomervakantie gaat hij naar De Til. Nu ze 
weer in Thesinge woont, ziet Kim veel bekende 
gezichten, maar het valt haar op dat er ook veel 
nieuwe mensen bijgekomen zijn. ‘Mijn vader 

vroeg weleens waarom ik niet in Thesinge kwam 
wonen. Maar ik voelde me thuis in de stad. 
Sinds ik kinderen heb, ben ik toch veranderd. 
Het is nu een vertrouwd gevoel om weer terug 
te zijn in het dorp. En het is fijn om weer dicht bij 
mijn ouders te wonen.’

Irene Plaatsman

Ken je (on)kruid: Heermoes (paardenstaart)

Onkruid, iedereen heeft het wel, hoe komt 
het in je tuin, wat moet je er mee? Ik vond 
dat het tijd werd om de onkruiden van een 
andere kant te bekijken, vooral: wat kun je 
er mee?

Heermoes is een plant uit de paardenstaarten-
familie en bestaat al sinds de prehistorie. De 
plant wordt ook wel ‘roobol’, ‘akkerpaarden-
staart’, ‘kattenstaart’ of ‘unjer’ genoemd. Het is 
een maximaal veertig centimeter hoge vaste 
plant. In het voorjaar verschijnen er bladgroen-
loze stengels met sporenaren op de top (bron: 
Wikipedia). Heermoes is een lastig onkruid, 
want de zwarte, draadachtige wortels reiken tot 
wel drie meter diep en breken snel af. 

Voedselarme grond
Heermoes zie je vooral opkomen tussen tegels 
of op plekken waar bestrating heeft gelegen. 
Groeit er veel heermoes in je tuin? Dan wijst dit 
op een verarmde bodem, of grond die te weinig 

mineralen bevat. Daarom heeft heermoes ook 
zulke lange wortels, op deze manier kan de 
plant toch nog mineralen van diep onder de 
grond opnemen. Heb je de heermoes uit de 
grond getrokken, dan kun je ze gerust een 
poosje in de tuin laten liggen. De grond kan de 
mineralen uit de volgezogen wortels dan weer 
mooi opnemen. De grond wordt weer rijker aan 
mineralen, waardoor er in het vervolg minder 
heermoes zal groeien.

Hoe te bestrijden
Het lijkt logisch; op een voedselrijke grond groeit 
geen heermoes. Voeg extra mineralen toe aan 
de grond, bijvoorbeeld door lavameel te strooien. 
Heermoes kan ook niet tegen schaduw en 
dichte beplanting, dus op die manier kan je het 
ook onderdrukken. Op het terras is dit lastiger. 
Hier kun je de plant zo veel mogelijk weghalen 
en daardoor uitputten of deze bestrooien met 
zout, de meest milieuvriendelijke manier.

Medicinale toepassingen
Van oudsher werd heermoesthee gebruikt als 
vochtafdrijvend middel (diureticum) en om op te 
snuiven bij een neusbloeding.

Heermoes is echter giftig voor huisdieren. Dus 
heb je honden of katten rondlopen in je tuin, dan 
kun je de stengels heermoes na verwijderen 
beter niet in de tuin laten liggen.
 
Heermoesgier: plantversterkend en preventief 
tegen luis
Heermoes is ook rijk aan kiezelzuur, dat hoor je 
als je de plant in elkaar frommelt: het ‘kriekst’. 
Op de website van Landleven (www.landleven.nl) 
vond ik een recept voor heermoesgier. Hiervoor 
heb je 1 kilo heermoes en 10 liter water nodig, 
het liefst regenwater.
Zo ga je te werk: Zet de heermoes onder water. 
Laat het brouwsel tien tot twintig dagen staan, 
roer bij voorkeur dagelijks. Zeef het eindproduct 
voor gebruik.
Verdun de gier voor gebruik in een verhouding 
van 1:10 als meststof. Giet het bij de stengel en 
niet op het blad, want het kan bladverbranding 
veroorzaken. Vernevel de gier over luisgevoe-
lige planten als preventie tegen aantasting door 
luis en meeldauw. Het vormt een beschermend 
laagje over de plant.

Miranda Bosman

In week 38 is het weer tijd voor de jaarlijkse ver-
koop van bolchrysanten ten bate van voetbal-
club GEO. Met planten in meerdere kleuren 
komen mevrouw Jantje Ypey en haar helpers 
langs de deuren op dinsdag 21 en woensdag 

Wist-u-dat …
•  het kunstwerk Stad en Lande in Garmer-

wolde van Nicolaas Dings de Kunst op 
Straatprijs helaas niet gewonnen heeft?

•  de meeste publieksstemmen naar De Bron 
van Jon Gardella in Haren zijn gegaan?

Verkoop bolchrysanten voor GEO
22 september. Indien u een bepaalde kleur of 
een bepaald aantal wilt reserveren dan kan dat 
rechtstreeks bij Jantje Ypey. Tel. 050 302 1714. 
De planten kosten € 8,- per stuk en voor drie 
stuks betaalt u € 22,-. 
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Op zondagochtend 19 september wandelen 
circa 800 deelnemers aan de Tocht om de 
Noord door Thesinge.

Oorspronkelijk gepland voor 2020 vindt het 
wandel festival, met aandacht voor ‘75 jaar vrij-
heid’, nu plaats in 2021. De wandelaars starten 
in Groningen en wandelen via een route van 
veertig kilometer naar Delfzijl.

Tocht om de Noord door Thesinge
delaars komen rond 08.00 uur in Thesinge aan 
en lopen via de Lageweg (vanaf Stadsweg), 
G.N. Schutterlaan, Kerkstraat, Molenweg en 
Bovenrijge naar Ten Boer.
Actuele informatie over het programma in The-
singe vindt u op thesinge.com.

Clara van Zanten en Annelies Hofstede

De laatste jaren was vissen in het Geweide in 
Thesinge vrijwel onmogelijk vanwege de sterke 
begroeiing in het water. Maar nu het Geweide 
het afgelopen voorjaar is uitgebaggerd kan dat 
wel weer zonder dat het vistuig vast blijft zitten 
in het wier. 
En kan er dus weer een viswedstrijd worden 
gehouden voor de jeugd t/m 12 jaar. En dat gaat 
dan ook gebeuren op zaterdagmiddag 4 sep-
tember van 14.00 tot 15.30 uur.
Haal dus je hengel weer tevoorschijn en breng 
hem thuis in orde. Dan kun je om 14.00 uur 

Viswedstrijd zaterdag 4 september
vanaf De Dijk je lijntje uitgooien en hengelen 
naar de grootste of de meeste vis. Opgave 
vooraf is niet nodig.

Koos van de Belt

Dat je ook als jonge visser best wel 
een grote vis aan de haak kunt slaan, 

bewees Guus Ottens in een van de 
voorgaande viswedstrijden. Hij was er 

wel een beetje beduusd van. 
(foto Koos van de Belt)

Onderweg zullen bands en zangkoren de wande-
laars aanmoedigen. Verhalen over vrijheid wor-
den verteld door middel van foto’s langs de route. 
Er wordt door veel bijzondere locaties gewandeld 
en de wandelaars  krijgen letterlijk en figuurlijk het 
gevoel van de oorlog en vrijheid te proeven. 
Langs de route steken mensen de vlag uit.
Vlagt u ook op zondagochtend? De eerste wan-

Tijdens het Groei & Bloei Open 
tuinenweekend op 14 en 15 
augustus, werden de drie 
opengestelde tuinen in Thesinge 
goed bezocht. Deelnemers 
Eveline Hilhorts en Theo de Wit 
aan de Kapelstraat hebben de 
laatste jaren, na het noodgedwon-
gen verwijderen van hun monu-
mentale kastanjebomen, vele uren 
besteed aan het opnieuw inrichten 
van hun tuin. Bezoekers genoten 
in volle rust van het prachtige 
resultaat.

Tekst en foto Koos van de Belt

Groei en Bloei Open tuinenweekend Open Monumentendag 
Garmerwolde
Op zaterdag 11 en zondag 12 september is het 
weer Open Monumentendag. Het thema is dit 
jaar ‘Mijn monument is jouw monument’. 
De Historische commissie Garmerwolde gaat op 
zaterdag 11 september weer de wandeling door 
Garmerwolde uitzetten. Hierbij worden interes-
sante huizen, objecten en plekken in Garmer-
wolde aangegeven met een zogenaamde info-
kaart die aan een ijzeren staaf hangt. U misschien 
nog wel bekend van een paar jaar geleden. 
De routebeschrijving zal binnenkort te vinden 
zijn op de website www.garmerwolde.net. Verder 
liggen er exemplaren bij Atelier AvecPlezier en 
de  Agrishop. 

Historische commissie Garmerwolde
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Ben Herbrink zag in 2016 dat de Germania in 
Thesinge stil stond en nam de taak op zich 
de molen weer te laten draaien. Nico Willems 
en Bert de Grijs legden een proefexamen als 
molenaar af op de Germania en zijn na hun 
diplomering gebleven. Samen zijn deze drie 
molenaars van plan om de molen weer maal
vaardig te maken.

Op de Thesinger molen zijn vrijwillige molenaars 
van de Stichting Groninger Landschap elke 
zaterdag volgens een eigen rooster aanwezig. 
Van 10.00 tot 14.00 uur draait de molen. Als de 
wieken in rouwstand of vreugdestand gezet 
moeten worden dan wordt er ook op een door-
deweekse dag een van de molenaars opgeroe-
pen. Dit wordt door Jan Mollema geregeld, die 
tegenover de molen woont, en op de hoogte is 
van het wel en wee in ons dorp. Hij wordt door 
de eigenaar van de molen, Het Groninger Land-
schap, rondleider genoemd. Maar zoals wij hem 
in het dorp kennen is hij de coördinator van acti-
viteiten die op de molen plaatsvinden. Gelukkig 
mag dat weer na een lange sluiting vanwege de 
coronamaatregelen. Binnenkort ontvangt hij een 
groep Amerikanen met roots in Thesinge. Jan 
kan mooi vertellen over de geschiedenis van 
korenmolen Germania en vindt dat Thesinge 
trots mag zijn op dit beeldbepalende monument 
in het dorp. Ook kent hij de verhalen van dorps-
bewoners die in oorlogstijd voor de vijand 
gewaarschuwd werden door de stand van de 
wieken.

Achtergrond van de molenaars
De molenaars Nico Willems en Bert de Grijs zijn 
samen aan het werk als ik binnen wandel voor 

Drie nieuwe molenaars op de Germania
een praatje op de eerste zaterdag in augustus. 
Een week later is de andere molenaar Ben 
 Herbrink samen met Bert aanwezig.
Ben Herbrink zag in 2016 dat de Germania stil 
stond. Hij informeerde naar de oorzaak hiervan 
en kreeg te horen dat molenaar Anne Ridder 
ermee gestopt was. Hij heeft toen de taak op 
zich genomen. Hij is al gediplomeerd molenaar 
sinds 2013. Bert en Nico hebben ruim twee jaar 
geleden op de Germania een proefexamen 
afgelegd en zijn na hun diplomering gebleven. 
Voor deze mannen is het een hobby waarin je 
bezig bent met het weer, de natuur, techniek en 
klussen die gedaan moeten worden in en aan de 
molen. Ben is in het dagelijks leven materieel 
coördinator bij de NS. Nico is gepensioneerd 
werktuigbouwkundige en Bert komt uit de com-
merciële sector. Samen zijn ze van plan om de 
molen weer maalvaardig te maken. Daarvoor 
moeten de stenen opnieuw worden afgesteld 
zodat er koren gemalen kan worden. Nico 
 Willems is ook nog molenaar op poldermolen  
De Boezemvriend in de Groeve. Deze water-
molen pompt het water uit de Zuidlaarderpolder. 
Ben Herbrink is al sinds 2001 actief op de molen 
in Zeerijp. Hij woont in Haren en de beide andere 
heren wonen in Eelde.

Werelderfgoed
Om molenaar te worden op molens van de 
Stichting Groninger Landschap moet men 
gecertificeerd zijn door de landelijke organisatie: 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De oplei-

ding neemt minimaal twee jaar in beslag waarin 
een theorie- en praktijkdeel zijn opgenomen. Tot 
slot wordt een examen afgenomen door de 
 Vereniging Hollandsche Molen. Sinds 2015 is 
het ambacht van molenaar als eerste Neder-
landse element opgenomen in de Werelderf-
goedlijst van Unesco als immaterieel cultureel 
erfgoed. 

Onderhoud van de molen
De molenaars laten de molen draaien op zater-
dag. Er staat vandaag een flinke wind en je voelt 
boven dat het gebouw wat meebeweegt. Het 
geluid van de draaiende wieken is indrukwek-
kend. Er komt een enorme kracht op de wieken 
te staan. In 2018 zijn er nieuwe stalen roeden in 
de wieken aangebracht en sindsdien draait alles 
weer veilig en soepel. De molenaars smeren 
reuzel op beide uiteinden van de bovenas waar-
door de molen niet warm loopt. Veel onderhoud 
wordt tussen de bedrijven door gedaan. Verf-
werk is er altijd en de bezem moet er ook gere-
geld door. Het verwondert de molenaars dat er 
zo weinig dorpelingen een kijkje komen nemen. 
Iedereen is altijd welkom en voor vragen over de 
molen, het weer en bijzonderheden over de 
wind zijn ze altijd te benaderen. Onlangs heeft 
een man uit India een filmpje gemaakt over onze 
molen. Dit is echt een aanrader om te bekijken! 
Zoek via YouTube naar: Germania molen/my life 
in Holland by Arun Rajan.

Truus Top-Hettinga

Ben (links) steekt de handen uit de mouwen om bij de sterke wind de wieken in toom te houden 
om schade aan de molen te voorkomen. Nico en Bert (boven) kunnen rustig poseren op de 
omloop van de draaiende molen Germania. Om letterlijk een klap van de molenwiek te voor –
komen is tijdens het draaien de helft van de omloop afgesloten. (foto’s Koos van de Belt)

Nog een kleine maand en dan is het weer 
zover: De Thaisner Dörpsrun. Inschrijven voor 
de Run en/of de Pasta Party kan via onze 
website: www.thesingerun.nl. Lijkt het je leuk 
om te helpen? Stuur dan een mailtje naar een 
van de mailadressen hiernaast.

Thaisner Dörpsrun 
op 25 september

Wij kijken uit naar een sportieve en gezellige dag!

Menco van der Berg - 
mencovdberg@thesingerun.nl
Marinus Vermue - m.g.vermue@hotmail.nl 
Susan Vaatstra - susanvaatstra@hotmail.com
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Wie wel eens een kopje koffie of iets anders 
heeft genuttigd op het terras bij het Atelier, 
of gewoon over de paden van het kerkhof 
is gelopen, is het vast wel eens opgevallen: 
het graf van het gezin van Willem Hofstede 
(18481933) en Hilje HofstedeGroeneveld 
(18591926). Zoals vroeger wel vaker ge
beurde liggen bij hen meerdere gezinsleden 
begraven in hetzelfde familiegraf. Wat het 
in dit geval opmerkelijk maakt, is dat niet 
de kinderen maar de ouders zijn bijgezet: 
de dochters zijn alle drie eerder overleden 
dan hun ouders. Er bleken meerdere dorps
genoten en bezoekers geïntrigeerd: hoe ver
schrikkelijk moet dit zijn geweest voor het 
ouderpaar … Nieuwsgierig naar het verhaal 
hierachter, ging ik op onderzoek uit. 

Het betreffende graf ligt pal aan het hoofdpad, je 
loopt er vlak langs. Volgens Mirte van het Atelier 
blijft menig voorbijganger er even stilstaan: ‘Wij 
kijken er natuurlijk elk weekend precies op uit. 
De eerste keer dat ik me bewust werd van de 
jaartallen op de steen kreeg ik zelfs een beetje 
naar gevoel. Je moet er toch niet aan denken … 
zucht.’ Dochters Jantje, Tjaaktje en Lena zijn 
allen op zeer jonge leeftijd overleden – ze wer-
den respectievelijk 27, 21 en 21 jaar. Hoe kan 
het dat drie zussen in de bloei van hun leven zijn 
overleden? Een erfelijke aandoening? Of mis-
schien een zeer besmettelijke ziekte? Spaanse 
griep wellicht, maar dat komt niet overeen met 
de tijdsperiode. Wie zou er meer weten?

Een opmerkelijke zerk op kerkhof Garmerwolde
Informatie ter plekke
Eerst maar eens ter plekke wat rondneuzen. Er 
liggen op het Garmerwolder kerkhof namelijk 
meer Hofstedes uit die tijd, waaruit al het een en 
ander valt op te maken. Naast de drie dochters 
blijken er ook drie zonen te zijn geweest. Een 
van hen, Wigbold, is net als zijn zussen rond z’n 
twintigste overleden. De eerstgeboren zoon, 
Herman (1871-1932), werd een stuk ouder, 
maar overleed ook eerder dan zijn vader. Alleen 
de jongste telg blijkt zijn ouders te hebben over-
leefd. Hij werd geboren nadat de eerder-
genoemde Wigbold was overleden, en kreeg 
ook de naam Wigbold – dat gebeurde wel vaker 
in die tijd. Die laatste (laten we hem voor de 
 duidelijkheid van dit verhaal ‘Wigbold II’ noe-
men, 1894-1972) trouwde met Fokje Pops 
(1916-2000), en zij liggen begraven in het graf 
erachter. Twee van hun kinderen liggen ook in 
 Garmerwolde begraven. Wellicht valt er via dit 
gezin nog wat meer te achterhalen.

Informatie via internet
Via een genealogische zoektocht kunnen de 
officiële geboorte-, huwelijks-, en/of overlijdens-
aktes van de betreffende Hofstedes openbaar 
worden ingezien. Ook zijn er via www.delpher.nl 
relevante krantenartikelen en overlijdensberich-
ten te vinden. Oorzaak van overlijden wordt ech-
ter niet genoemd in de aktes en berichten. Wat 
wel viel te lezen was dat Jantje Hofstede hard 
bleek te kunnen schaatsen. Kranten uit het laat-
ste decennium van de 19e eeuw meldden dat zij 

zich bij lokale wedstrijden een aantal malen het 
podium op schaatste. Dat was toen uiteraard 
nog allemaal op natuurijs. 
Verder blijkt dat Wigbold II en Fokje uiteindelijk 
vijf kinderen kregen, waardoor er zich al een 
mooie stamboom kon vormen. De laatst achter-
haalbare woonadressen waren in Lageland (dit 
was in pre-Eemskanaal-tijden onderdeel van 
Garmerwolde) of Engelbert. 

Informatie via via
Wonen er nog verwanten van Wigbold II in Gar-
merwolde en/of Thesinge? In ieder geval wel van 
zijn vrouw, Fokje Pops. Stomtoevallig liep ik bij 
het graf Geert Pops tegen het lijf toen hij het gras 
op het kerkhof aan het maaien was – Geert is lid 
van het onderhoudsteam. Hij vertelde dat Fokje 
zijn tante was en dat hij nog regelmatig contact 
had met zijn neef Siemon Jan Hofstede. Deze 
bleek in het bezit te zijn van een stamboomboek 
getiteld ‘Het geslacht Groeneveld van Garmer-
wolde’ (J.O. Beukema, 1992). Aan het gezin van 
Willem Hofstede en Hilje  Hofstede-Groeneveld 
zijn in dit boek twee bladzijdes besteed, waar 
onder andere het volgende valt te lezen:
‘Willem en zijn zoons Herman en Wigbold 
waren goede dammers en schakers. … Het 
gezin van Willem Hofstede werd zwaar 
geteisterd door de T.B.C. Vijf van hun zes 
kinderen zijn aan deze ziekte bezweken.’

Tuberculose (tbc) blijkt dus de oorzaak: een 
besmettelijke bacteriële infectie die zich ver-
spreidt onder andere via druppeltjes die in de 
lucht komen via hoesten en niezen. Net als 
corona dus, maar in tegenstelling tot tbc destijds 
is gelukkig nu tegen corona wel snel een reme-
die gevonden. En ook tbc trof niet alleen de 
zwakkeren, maar bijvoorbeeld ook de fitte, 
schaatsende Jantje. 
Het afgelopen jaar bleek een van de Hofstede-
zerken door een restaurateur te zijn opgeknapt. 
Dit bleek gedaan in opdracht van Hilje Winter-
Hofstede, eerstgeboren kind van Wigbold II en 
Fokje en inmiddels tegen de negentig. Haar 
kleindochter Madelon Otten woont overigens in 
 Thesinge. Hilje heeft nog steeds een gouden 
remontoir (klokje aan ketting), die haar tante  Jantje 
ooit bij een schaatswedstrijd heeft gewonnen. 

Harjo de PoelStamboom van de familie Hofstede (afbeelding Harjo de Poel)

Willem Hofstede
1848-1933

Herman
1871-1932

Hilje
geb. 1933

Siemon Jan
geb. 1940

Herman Wigbold
geb. 1947

Ientje Willem
1934-1985

Willem Herman
1936-1968

Wigbold
1872-1892

Wigbold II
1894-1972

Fokje Pops
1916-2000

Jantje
1875-1902

Tjaaktje
1880-1901

Lena
1890-1912

Hilje Groeneveld
1850-1926X

X

Sinds half augustus is er begonnen met werk-
zaamheden achter GEO op het land van Wig-
boldus. Hier worden voorbereidingen getroffen 
voor een tijdelijk onderkomen van de OBS, 
omdat het schoolgebouw aan de Dorpsweg 
moet worden verstevigd en verbouwd. 
Over de precieze tijdsplanning en invulling is op 
het moment van schrijven nog weinig bekend, 
maar daar zal waarschijnlijk binnenkort meer 
duidelijkheid over komen. 

Tekst en foto Harjo de Poel

Tijdelijk onderkomen OBS Garmerwolde
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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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Strip 
Mathieu Visser

Dorpshuis de Leeuw gaat op zaterdag 25 
september een buurtlunch organiseren. Een 
gratis lunch, voor het hele dorp. 

Hoe komen ze op zo’n idee?, vraagt u zich vast 
af. Wel … dat idee komt van Groninger Dorpen. 
Die stuurde ons een mailtje dat de Provincie en 
de Groninger gemeenten een kleine subsidie ter 
beschikking stellen aan dorpshuizen. Om zo, 
zoals zij stellen, bij aanvang van het nieuwe sei-
zoen een festiviteit te organiseren om te vieren 
dat de dorpshuizen weer open kunnen en dat 
allerlei activiteiten weer van start kunnen gaan. 
Zij hopen dat zoveel mogelijk vrijwilligers en 

Buurtlunch voor Garmerwolde
bezoekers van de dorpshuizen meedoen en dat 
dan tegelijkertijd aan amateurkunstenaars (en 
anderen) een podium wordt geboden. Dorps-
huis de Leeuw heeft zich hiervoor meteen aan-
gemeld. We gaan er dus ook een ‘aangeklede’ 
lunch van maken. Voor ons hele dorp.
En zaterdag 25 september is het ook Burendag. 
Een landelijke activiteit. U vast wel bekend. Het 
Oranjefonds stelt voor het organiseren van zo’n 
Burendag een kleine subsidie beschikbaar. Ook 
al beperkt die Burendag-activiteit zich tot een 
gezamenlijke lunch. Ook hiervoor hebben we 
ons aangemeld.
We denken aan een lunch in de buitenlucht. Van 

11.30 tot 14.00 uur, verdeeld in twee tijdsblok-
ken, rondom De Leeuw. Als het weer meezit, 
tenminste. Anders gaan we naar de grote zaal. 
Er komt binnenkort nog een flyer door de brie-
venbus met meer details. Bijvoorbeeld dat je je 
moet aanmelden, want anders weten we niet 
hoeveel we moeten inkopen en we willen per se 
niet dat sommige laatkomers ‘de hond in de pot’ 
zullen vinden. Verder komt er natuurlijk een aan-
kondiging in onze nieuwsbrief en op onze web-
site www.dorpshuisdeleeuw.nl . Voor alle zeker-
heid: zet die zaterdag nu alvast in je agenda!

 Bestuur Dorpshuis de Leeuw

Fotogroep Garmerwolde exposeert tijdens het Open Monumenten-weekend 
van 11 en 12 en het daaropvolgende weekend van 18 en 19 september in de 
kloosterkerk van Thesinge. 
Er is een selectie van oud en nieuw werk te zien, waarin de specialismen en 
de verschillende stijlen van de fotografen goed tot hun recht komen. De Iran 
foto’s van Wim Velema, de vogels van Joke de Jong, de zwartwit foto’s van 
Ton Ensing, de natuur fotografie van Koos Zeedijk, de portretten van Margriet 
de Haan en de Saxon Sagas van Hieke Grasdijk: ze krijgen allemaal een 
plaats op de expositie. Daarnaast is er plek ingeruimd voor de foto’s die het 
eerste halfjaar in het Martini Ziekenhuis te zien waren, een expositie die 
vanwege corona niet openbaar toegankelijk is.
De expositie is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom. 
Leden van de fotogroep zijn zelf aanwezig voor het beantwoorden van vragen 
en opmerkingen. Meer informatie is te vinden op 
fotogroepgarmerwolde.com.

Ton Ensing

Fotogroep Garmerwolde exposeert in Thesinge

Foto Margriet de Haan

De vele oude kerken die de provincie Groningen 
rijk is, zijn niet alleen indrukwekkende, historische 
gebouwen, het zijn ook plaatsen van ontmoeting 
en bezinning. Tijdens Ode, een nieuw initiatief 
van Stichting Oude Groninger Kerken en SPOT 
Groningen, vormen ze het decor voor een reeks 
sfeervolle concerten. 
Zaterdag 9 oktober om 20.00 uur gebeurt dat in 
de kerk van Garmerwolde. Bariton Martijn 
 Cornet en het Ragazze Quartet dompelen je 
onder in een bloedmooie versie van Schuberts 
Winterreise, een hoogtepunt uit de klassieke 
muziek. In de 24 liederen, op teksten van Wil-
helm Müller, neemt componist Franz Schubert je 

Ode in Garmerwolde
mee naar een verlaten winterlandschap, waar 
een jonge man ronddoolt, vechtend tegen een-
zaamheid en herinneringen aan een verloren 
liefde. Het werk werd oorspronkelijk geschreven 
voor zang en piano. Martijn Cornet en het 
Ragazze Quartet maakten samen met arran-
geur Wim ten Have een prachtige versie voor 
bariton en strijkkwartet, die ook op cd verscheen. 
Toegang € 20,-. Reserveren verplicht. 
Meer informatie en kaartverkoop via 
spotgroningen.nl. 

Activiteitencommissie 
Dorpskerk Garmerwolde

Aerobics in Garmerwolde
In september start ik (KNGU-gediplomeerd) op 
maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur weer 
met de aerobicslessen in de gymzaal van Gar-
merwolde. Elke les bestaat uit een warming-up 
en het trainen van conditie, kracht en lenigheid. 
Dit alles op muziek.
Op maandag 6 september geef ik een gratis 
proefles. Op maandag 20 september gaan we 
dan echt van start. De kosten bedragen € 50,- 
van september t/m december. Deelname is op 
eigen risico. 
Voor meer informatie bel met 06 38 409 407.

Brenda van Leggelo
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Thesinge
Metha Nijkamp 050 30 23217
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 
1 oktober 2021
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag 
18 september vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Zaterdag 28 augustus
Sint Annen, Meuln;  
10.00 - 16.00 uur: Garagesale.
Zaterdag 4 september
-  Thesinge; vanaf 9.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, het Geweide; 14.00 - 
 15.30 uur: Viswedstrijd. Zie artikel.
Maandag 6 september
Garmerwolde, gymzaal; 
19.00 - 20.00 uur: Gratis proefles 
aerobics. Zie artikel.
Woensdag 8 september
Garmerwolde; 14.00 uur: Jeu de 
boules (bij droog weer). Na afloop 
koffie of thee. Info: Pia Pops, 
tel. 050 541 6587.
Zaterdag 11 en zondag 12 
september
Open monumentendag:
-  Garmerwolde; Museum melk- 

fabriek, de Langelandstermolen 
en de Dorpskerk (10.00 - 18.00 
uur) zijn geopend.  

Appeltjes aan de L. van der Veenstraat in Garmerwolde 
(foto Patrizia Meijer)

Er is een wandeling uitgezet 
door de Historische commissie 
(zaterdag). Zie artikel.

-  Thesinge: Molen Germania 
(zaterdag), de Kloosterkerk (met 
expositie van fotogroep Garmer-
wolde van 10.00 tot 17.00 uur), 
de kerk aan de Kerkstraat en het 
smederij museum op Smidshouk 
(zaterdag) zijn geopend.

Dinsdag 14 september
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 19.30 uur: Bijeenkomst 
eventuele doorstart Garmerheerd. 
Zie artikel.
Zaterdag 18 september
Thesinge, Kloosterkerk; 10.00 tot 
17.00 uur: Expositie fotogroep 
Garmerwolde. Zie artikel.
Zondag 19 september
-  Thesinge; vanaf 08.00 uur: Tocht 

om de Noord. Zie artikel.
-  Thesinge, Kloosterkerk; 10.00 tot 

17.00 uur: Expositie fotogroep 
Garmerwolde. Zie artikel.

Woensdag 22 september
Garmerwolde; 14.00 uur: Jeu de 
boules (bij droog weer). Na afloop 
koffie of thee. Info: Pia Pops,
tel. 050 541 6587.
Vrijdag 24 september
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier.

Wist-u-dat …
•  onze dorpen internationaal in de kijker staan?
•  Bas en Thekla met hun initiatief voor meer biodiversiteit zelfs 

Zwitserland bereiken?
•  Oogtv hier een leuk filmpje over maakte?
•  u dat hier terug kunt kijken: www.oogtv.nl/2021/08/boer-krijgt-bieten-

niet-aan-de-gang-en-verpacht-akker-aan-biodiversiteitsduo/

•  ook EscapeDorp Garmerwolde flink onder de aandacht is buiten het 
dorp?

•  het project naast regionale media ook nationale aandacht trok 
(Radio2), en zelfs daarbuiten (Radio Nostalgie Vlaanderen)?

•  rapportages van RTV Noord en OOG TV terug te kijken zijn via hun 
websites: www.rtvnoord.nl en www.oogtv.nl?

•  een delegatie van de gemeente Groningen ook EscapeDorp heeft 
gespeeld en erg te spreken was over het dorp?

•  naast teams van dorpsbewoners ook teams met leden van buiten 
(familie, vrienden, collega’s) het EscapeDorp spelen?

•  u nog tot ergens eind september mee kunt doen, zolang het weer het 
toestaat? 

•  teams aangemeld kunnen worden via de website:  
www.escapdorpgarmerwolde.wordpress.com?

Zaterdag 25 september
-  Garmerwolde; 11.30 - 14.00 uur: 

Buurtlunch. Zie artikel.
-  Thesinge: Thaisner Dörpsrun. 

Zie artikel.

In verband met de heersende 
coronamaatregelen van het 
moment kan het zijn dat bijeen-
komsten niet of op een andere 
manier doorgaan. Check daarom 
altijd de website van of neem 
contact op met de organisatie.

Stoomfluitje
Gevraagd: Iemand die mij wil 
helpen in de tuin. 
Winny Strijbosch, 050 5412557 
of 06 20054806


