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Boekhandelaar
in hart en nieren

Jan Dirk Maatjes woont sinds 2016 in 
Garmerwolde. Sinds februari 2014 heeft hij 
de boekwinkel BoekenThuis aan Kajuit 325 in 
Lewenborg. Hij verkoopt de meeste boeken 
via de website Boekwinkeltjes. Dit jaar is hij 
precies 45 jaar werkzaam in de boekhandel.

Al op dertienjarige leeftijd was Jan Dirk een 
ondernemende jongen. Voor schooltijd 
bouwde hij op de markt in Hoogezand markt-
kramen op en na schooltijd brak hij ze weer 
af. In die tijd stond hij ook al, als hij vrij van 
school was, achter de boekenkraam van 
boekhandelaar Stoppels. Daar leerde hij al 
jong de handel in boeken kennen en werd er 
in de loop der jaren steeds beter in.
Later verhuisde hij naar Winsum en werkte als 
oudpapierinzamelaar bij de gemeente Groningen. 
Hij had een neus voor goede handel en vaak 
een voorgevoel dat er in een doos weleens 
een bijzonder boek kon zitten. Regelmatig was 
het raak en zo scoorde hij af en toe bijzondere 
exemplaren. In zijn vrije tijd kocht hij boeken 
op en verhandelde die vervolgens weer 
onder de naam BoekenThuis. Zijn huis stond 
vol boeken, zoals nu ook in Garmerwolde het 
geval is. Er staan wel 150 dozen in de garage, 
een slaapkamer en in de gang bij de voordeur. 

Wel handelaar, geen lezer
Jan Dirk vertelt dat hij als kind wel las, bijvoor-
beeld de jeugdboekenserie De Kameleon. 
Maar lezen is niet echt zijn ding: ‘Ik sla het 
niet op. Na een paar bladzijden ben ik alweer 
vergeten waar de tekst over ging. Ik denk dat 
ik daarvoor het knopje rust mis.’ Hij heeft een 
goede neus voor de handel gekregen. Met de 
inkoop van boeken en strips is Jan Dirk heel 
selectief. ‘Hoewel ik zelf niet lees, weet ik in de 
boekenwereld precies welke boeken een goede 
doorloop hebben en welke niet.’ Klanten grijpen 
op dit moment terug op de klassiekers. Neder-
landse schrijvers als bijvoorbeeld Maarten ’t 
Hart of Louis Couperus lopen goed. Evenals 
Russische klassiekers als Tolstoj of Dovstojevski. 

Boeken die een paar jaar geleden heel popu-
lair waren zoals Vijftig tinten grijs of de thrillers 
van Stieg Larsson lopen niet meer en worden 
voor een koopje aangeboden.

Een winkel aan Kajuit en een webwinkel
Om zijn vrouw na een ernstige ziekte wat uit 
haar isolement te halen, startte hij in 2014 zijn 
boekwinkel in Lewenborg. Hoewel een advies-
bureau dacht dat de winkel niet levensvatbaar 
zou zijn, zette Jan Dirk toch door. En met suc-
ces, zijn handel loopt goed. In de coronatijd 
hoefde hij geen overheidssteun aan te vragen. 
Door het toenemende internetverkeer had hij 
in die tijd soms wel zeventig bestellingen in 
drie uur tijd. 
Mensen denken dat het in zijn winkel vaak rus-
tig is maar dat valt heel erg mee. Er komen 
vaste klanten en zijn winkel dient ook als UPS 

inlever- en afhaalpunt. Tussen vier en zes uur 
is het er extra druk.
Op de webwinkel Boekwinkeltjes heeft Jan Dirk 
op dit moment wel 15.000 exemplaren online 
staan. Nederlanders vanuit de hele wereld 
kopen zijn boeken, die dus ook allemaal ver-
stuurd moeten worden. Een mooie bijkomstigheid 
is dat Jan Dirk een fotografisch geheugen heeft. Hij 
weet vaak precies waar hij zijn talloze boeken heeft 
opgeslagen. Handig met zoveel boeken om je heen.

Werktijd is vrije tijd
Sinds zijn echtscheiding runt Jan Dirk de win-
kel alleen. Zijn hond Bobby gaat altijd mee. 
Bobby is graag in de winkel en vindt het 
gezellig als er mensen langskomen. Hij heeft 
zijn vaste plekje op het bureau naast de 
kassa. Het hondje heeft zelfs zijn eigen klan-
ten. Af en toe zet Jan Dirk namelijk filmpjes 

Jan Dirk in zijn winkel in Lewenborg. Bij het werk wordt Jan Dirk altijd vergezeld door Bobby.
(foto Pluc Plaatsman)
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van Bobby op sociale media. Er zijn mensen 
die de filmpjes volgen en Bobby vervolgens in 
de winkel komen opzoeken. Laatst kwamen 
er zelfs mensen uit Düsseldorf! 
Jan Dirk werkt wel tachtig uur per week en 
maakt dus lange werkdagen. Maar zo ziet hij 
het zelf niet, hij ziet zijn werk als hobby en 
noemt zijn lange werkdagen vrije tijd. ‘Ik heb 
heel veel vrije tijd. Ik vertrek om negen uur 
naar de winkel en ‘s avonds ben ik rond zeven 
uur thuis. Dan eet ik en besteed extra aan-
dacht aan Bobby. Daarna werk ik door tot een 
uur of twaalf. Als ik 68 jaar ben mag ik met 
pensioen, maar als ik er zoveel plezier aan 
houd als nu, dan ga ik gewoon door.’
In de vakantieperiode komen klanten boe-
ken halen voor op reis of bijvoorbeeld een 
jaargang Donald Duckjes voor de kinderen. 
Zelf neemt Jan Dirk deze zomer twee weken 

vakantie. Die vakantie viert hij in zijn achter-
tuin met uitzicht op de weilanden. Omdat hij 
trouw wil zijn aan zijn klanten gaat hij in zijn 
vakantie gewoon door met het afhandelen 
van bestellingen. Dat vindt hij helemaal geen 
punt. ‘Ik vind het belangrijk om mijn werk 
zorgvuldig te doen.’ 
En de klanten? Die zijn heel tevreden want 
zijn website kreeg het maximale aantal goede 
beoordelingen dat je maar kunt halen. Jan 
Dirk vindt zijn werk gewoon ‘heel mooi om te 
doen’. ‘Het is leuk als je mensen blij kunt 
maken met een goed boek.’

Irene Plaatsman

Jan Dirk thuis aan het werk met de online 
bestellingen (foto Pluc Plaatsman)

Tot onze spijt waren in de junikrant enkele 
onderschriften in de war.
Bij het hoofdartikel Koekkoeks kijkers waren 
de onderschriften van de twee foto’s verwis-
seld. Gelukkig was dit niet al te verwarrend.
Erger ging het er aan toe bij de foto van De 
Unie op pagina 7: we zien daar niet Jannie 
en Karel de Waal achter de tap, maar Jopie 
en Henk Kappetijn. Waarvoor excuses.

De redactie

Rectificaties

onderhandelt. Zij gaat nu op zoek naar een tijdelijke woonruimte waar we ons voorlopig 
kunnen vestigen. En ook naar werk om deze periode, ook financieel, te overbruggen.’

Ander schoolsysteem
Dieneke: ‘Het schooljaar start in Zweden een week na onze vermoedelijke aankomst. In het 
onderwijs in Zweden zijn alle kinderen leerplichtig vanaf zeven jaar tot en met het jaar waarin 
ze zestien worden. In het kalenderjaar waarin de leerling zeven wordt, begint diegene na de 
zomervakantie in de eerste klas. De basisschool (Grundskolan) loopt daarna door tot en 
met de negende klas. Dat zal met name voor Jorrit en Filip wennen zijn, want zij fietsten al 
enkele jaren naar Terra Winsum. In Zweden is het vervoer anders geregeld. Als je verder 
dan twee kilometer van school woont wordt er al busvervoer geregeld. We zien wel of de 
fietsen daar gebruikt gaan worden, want als er heuvels en steile wegen zijn dan wordt het 
vooral in de winter wel lastig’. Na de basisschool kunnen de kinderen naar een driejarige 
vervolgopleiding (gymnasiet). Dit kan een beroepsgerichte opleiding zijn zoals agrarisch-
gymnasium of kappers-gymnasium, of een meer theoretische opleiding die toegang geeft 
tot de hogeschool of universiteit. Of er een opleiding is voor padvinders, op dit moment de 
beroepskeuze van Yasmijn, wie zal het zeggen? 

Geen talenknobbels
Alhoewel er terdege geoefend is op de Zweedse taal, door het volgen van cursussen in 
de stad en via het NTI, zal het daadwerkelijk ter plekke spreken van de taal nog wel 
lastig worden. Dieneke: ‘We hebben geen van allen een talenknobbel. Er wordt gezegd 
dat kinderen een taal snel oppakken en zo hopen we, via de kinderen en aanloop van 
Zweedse vriendjes, de basis snel in de praktijk te leren.’ Richard: ‘Met technische zaken 
zal het wat lastiger worden, maar we gaan ons vast wel redden.’

Oriënteren en regelzaken ter plekke
Het is zeer onwaarschijnlijk dat er voor half augustus een boerenbedrijf kan worden 
aangekocht en betrokken. Richard: ‘We hebben ons zoekgebied al wat meer naar het 
noorden van Zweden uitgebreid. We hadden ‘beneden de grote meren’ als noordgrens 
gesteld. Nu is het net boven de lijn Oslo-Stockholm geworden. Nog meer noordwaarts is 
geen optie. Mede omdat het zomerseizoen dan te kort is om een rendabele veehouderij 
te realiseren. Het aanbod in Zuid-Zweden is momenteel niet groot.’ Dieneke: ‘De make-
laar doet erg haar best voor ons, maar als we zelf in Zweden zijn kunnen we waarschijn-
lijk wel sneller handelen en ons ter plekke oriënteren. In de tussentijd moeten we de 
officiële zaken, zoals het aanvragen van persoonsnummers voor alle gezinsleden, rege-
len. Het aanvragen van de nummers kan alleen als je in Zweden een woonadres hebt, 
dus dat kunnen we niet vanuit Nederland doen. Deze nummers zijn nodig voor heel veel 
instanties. Voor het aanvragen van een (mobiel) Zweeds telefoonnummer, maar ook voor 
het registreren bij de gezondheidszorg. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Met name voor 
onze dochter Lilian, bij wie eind vorig jaar diabetes 1 is geconstateerd.’

De toekomst ligt open
Ondanks alle onzekerheden die er nog zijn straalt het gezin veel rust uit. Dat is ook wel 
nodig, want ieder gezinslid laat wat achter. Vriendjes van school, (buur)vriendinnetjes, 
familie én het huis en bedrijf met veel herinneringen. Dieneke: ‘De ouders van Richard 
(Bobby en Corrie) zijn helaas al lang geleden overleden. De kwetsbare gezondheid van 
mijn moeder maakt het wel wat lastig. Mijn ouders kunnen ons om deze reden niet 
bezoeken in Zweden als we eenmaal gesetteld zijn. Gelukkig hebben we tegenwoordig 
veel digitale mogelijkheden om contact te houden en kunnen we videobellen. We zien 
het als een avontuur en we vertrouwen erop dat we snel met ons zevenen aan een 
toekomst kunnen bouwen op een mooie (vee)boerderij.’

Roelie Karsijns-Schievink

Niemand weet wat in het verschiet ligt, zelfs al 
blijf je doen wat je altijd deed en blijf je op de 
plek waar je sinds jaar en dag woont en werkt. 
Voor de familie Van der Veen aan de Lageweg 
32 in Thesinge is de komende tijd helemaal 
een sprong in het diepe. Ze emigreren, halver-
wege de maand augustus, naar Zweden.

Als ik op een warme zomermiddag het erf van 
de boerderij op fiets worden de laatste slingers 
opgerold en tenten afgebroken. Het weekend 
daarvoor organiseerde de familie een afscheids-
feestje voor familie, vrienden en buren. Zo’n 130 
mensen kwamen aan het begin van de zomer-
vakantie afscheid nemen van het gezin. ‘Over-
weldigend’, zo geeft Dieneke aan. ‘Wat een 
aandacht, cadeautjes en lieve kaartjes hebben 
we gekregen. We hebben bewust dit weekend 
gekozen, de meeste mensen zijn dan nog niet 
op vakantie, maar ook omdat we dan genoeg tijd 
hebben om alles te laten bezinken en daarna in 
te pakken. In huis staan al heel wat gevulde 
dozen, maar er wacht nog veel werk. Ook uit de 
schuur moeten werktuigen en machines mee.

Met vertrouwen 
Het zevenkoppige gezin bestaat uit Richard 
(48), Dieneke (46), Jorrit (15), Filip (14), Melvin 
(12), Lilian (10) en Yasmijn (bijna 8). En, niet te 
vergeten, de jonge teefjes Lucky en Trixie. De 
puppy’s genieten volle aandacht van jong en 
oud(er). Een mooi gezamenlijk houvast voor 
straks in Zweden, waar veel dingen nog onzeker 
en onbekend zijn. Een nieuwe omgeving, een 
nieuwe school, een nieuwe taal en nieuwe 
vriendjes. ‘Maar we gaan met zijn zevenen, we 
hebben een goede onderlinge band en boven-
dien staan we er allemaal helemaal achter. We 
hebben er vertrouwen in dat het allemaal goed 
komt’, aldus Richard.

Waarom deze stap?
Richard: ‘Zo’n tien jaar geleden hebben we al 
emigratiemogelijkheden onderzocht, maar 
toentertijd is het er om allerlei redenen niet 
van gekomen. We boerden verder op de boer-

De toekomst ligt open

derij, waar ikzelf, mijn twee broers, en later al 
onze vijf kinderen zijn geboren. Een prachtige 
plek, uitzicht over landerijen en heerlijk vrij. 
Dit is dus niet de reden waarom we emigre-
ren. Wel de onzekere toekomst van een boe-
renbestaan in Nederland met beperkte en 
kostbare uitbreidingmogelijkheden. Van 45 
melkkoeien kun je nu al amper bestaan, laat 
staan in de toekomst. De regelgeving is en 
blijft onzeker en niet consistent.’ Dieneke: 
‘We houden nu eenmaal van de melkveehou-
derij en het boerenbestaan. Het is nu de tijd. 
De kinderen kunnen en willen allemaal nog 
mee. Dat was voor ons een absolute voor-
waarde. We hebben ons breed georiënteerd, 
ook op Denemarken en Duitsland, maar Zwe-
den geeft ons allemaal een goed gevoel. De 
ruimte, het landschap én de mogelijkheden 
om een groter bedrijf met zo’n 100 koeien te 
kopen.’ Richard: ‘Zweden is nog altijd dichter-
bij en sneller te bereiken dan bijvoorbeeld 
Canada of Amerika. In Zweden zijn natuurlijk 

ook regels, maar minder dan in Nederland. Er 
wordt, ook letterlijk, meer ruimte geboden aan 
de boeren. De kosten voor de bedrijfsvoering 
en levensonderhoud zijn vergelijkbaar, maar 
de grond- en huizenprijzen liggen lager. Zo 
hebben we de mogelijkheid om de veestapel 
te verdubbelen.

Verkoop en (mislukte) aankoop bedrijf
Inmiddels zijn de woning, schuren en landerijen 
aan de Lageweg verkocht aan de maatschap 
van Echtelt. De 45 melkkoeien zijn eind decem-
ber verkocht en vonden een nieuwe stal bij ver-
schillende eigenaren. Dieneke: ‘Dat was een 
hele rare dag om het vee, waar je zolang voor 
hebt gezorgd, in de veewagen te zien vertrek-
ken. Even slikken voor iedereen.’ Helaas is de 
aankoop van een boerderij met 145 melkkoeien 
in de buurt van Falkenberg (Zuid-Zweden) na 
ruim een half jaar onderhandelen mislukt. 
Richard: ‘We hebben in Zweden een van oor-
sprong Nederlandse makelaar die namens ons 

De familie Van der Veen zwaait als afscheidsgroet naar de fotograaf en alle lezers van deze krant 
(foto Koos van de Belt)

De nazomer is van oorsprong de tijd waarop de 
hortensia bloeit, maar inmiddels zijn ze het hele 
jaar verkrijgbaar. In allerlei kleuren, groottes en 
vooral langbloeiend. De hortensia is een oude 
boerenstruik, stond meestal bij de achterdeur, in 
de schaduw, waar hij regelmatig een emmertje 
water over zich heen kreeg. De Latijnse naam 
Hydrangea betekent waterkruik. Van oorsprong 
komt de hortensia uit Azië en Amerika, de Frans-
man Philibert Commerson introduceerde rond 
1770 vele soorten van deze plant in Europa.

Als ik onderweg ben zie ik vaak hortensia’s met die bolle 
bloemen (boerenhortensia), of de witte Annabelle, maar 
dit zijn niet mijn favoriete soorten. Waarom niet? Ik houd 
van een tuin waar ook bijen en vlinders komen en deze 
hortensia’s hebben vooral steriele lokbloemen en weinig 
fertiele bloemen. De lokbloemen zijn duidelijk te zien, 
met elk vier bloemblaadjes, de fertiele (vruchtbare, red.) 
bloempjes zijn klein en zitten er onder verstopt. Er 
komen weinig tot geen insecten op de bloemen af, er 
wordt nauwelijks zaad gevormd en daarom kan de 
bloem zo lang mooi blijven. 
Er zijn echter vier soorten hortensia’s die wel bijen en 
vlinders aantrekken, namelijk de eikenbladhortensia, de 
klimhortensia, de pluimhortensia en de zogenaamde 
lacecap hortensia. 
Een uitleg:

• Eikenbladhortensia (Hydrangea quercifolia): Heeft 
blad dat, zoals de naam al suggereert, lijkt op een 
blad van een eik (quercus=eik, folia=bladeren). Het is 
een groeizame struik, die graag in vochtige grond 
staat. De bloemschermen zijn afgeplat, en hebben in 
het midden de fertiele bloempjes en aan de rand de 
steriele lokbloempjes. Het behaarde blad verkleurt 
naar purperrood in de herfst.
• Klimhortensia (Hydrangea anomale petiolaris): Deze 
groeit tegen een muur, het liefst in de zon of halfschaduw. 
Hij hecht zich aan de muur met hechtwortels, maar is 
onschadelijk voor de voegen. De bloei is crème wit, en het 
blad verkleurt naar goudgeel in de herfst.
• Pluimhortensia (Hydrangea paniculata): Deze houdt 
van een vochtige grond. Limelight is een hele bekende, 
maar ze zijn er ook in roze.
• Lacecap hortensia: Heeft dezelfde naam en blad als 
de bolhortensia, maar heeft echter vlakke, schermvor-
mige bloemen met kleine fertiele binnenbloempjes en 
grote, opvallende steriele randbloemen. Vaak hebben bin-
nenbloemen en randbloemen een andere kleur met als 
doel insecten aan te trekken voor de bestuiving. In het 
Duits heten ze Teller-Hortensia. De fluweelhortensia 
(Hydrangea aspera) is ook een lacecap.

Wanneer u een hortensia gaat kopen en u wilt meer 
insecten in de tuin, dan weet u nu welke soorten het 
beste zijn. Wilt u meer weten? Kijk eens op de website 
hortensianederland.nl.

Miranda Bosman

Ha die Hortensia’s

• Nico Papineau Salm, voorzitter 
van De Hollandsche Molen, op 10 
augustus een bezoek brengt aan 
molen Germania in Thesinge?

• hij daar in gesprek gaat met de 
molenvrijwilligers en de plaatselijke 
bevolking om te peilen wat de 
molen voor hen betekent?

• u die woensdag vanaf 15.00 uur 
van harte welkom bent bij de 
molen? 

Wist-u-dat …
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Maak kans op 25 euro tegoedbon! 
Onlangs kreeg Dr. B. Denker weer de geest! Voor u ligt het resultaat: een 
inmiddels bijna traditionele beeldrebuspuzzel. Met deze keer als onderwerp 
de adverteerders van de G&T Express. Bij de redactie vonden we dat zij wel 
eens wat meer gerichte aandacht verdienden. Met andere woorden: neem 
bij het maken van de puzzel ter inspiratie gerust eens een kijkje op een van 
de advertentiepagina’s. Elk van de elf opgaven verwijst naar een (of soms 
meerdere) van onze adverteerders. Hieronder staan de opgaven, om u een 
beetje op weg te helpen hebben we in het invulschema alvast een aantal 
G’s & T’s prijsgegeven. Spaties mogen weggelaten worden (dus bijvoor-
beeld ‘GENTEXPRESS’). Het wijst zich verder vanzelf.
De letters in het grijze gedeelte vormen een toepasselijk woord. Stuur dit 
woord uiterlijk 27 augustus op naar de redactie en u maakt kans op een 
tegoedbon van 25 euro, te besteden bij een van onze adverteerders. Inzen-
den kan per e-mail naar puzzel@gentexpress.nl, of bij een van de bekende 
redactieadressen (zie colofon). 
Veel puzzelplezier en een fijne zomer!

Dr. B. Denker

G&T zomerpuzzel: adverteerdersspecial

1 2 3 4

5 6 7 8
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Van links naar rechts: Joris Vos (H.N. Werkman Stadslyceum), Melvin van der Veen (Grundskolan in 
Zweden), Gijs Mollema (Terra Winsum), Linde Eijkhout (Parcival College), Jente Rutgers (Wessel 
Gansfort). (foto Henk Tammens)

Schoolverlaters De Til Thesinge

Op 13 juli werd een musical opgevoerd en op don-
derdag 14 juli was de viering van de laatste school-
dag voor de grote vakantie. Sommige kinderen 
hadden wat leuks ingestudeerd: vijf tegen vijf, 
dans, zang, cabaret, enzovoort. Juf Annemarie liep 
het schooljaar nog even door met de hoogte- en 
dieptepunten, waar de ouders aandachtig naar 
luisterden. Groep acht gaf haar op hun beurt een 
tegel met de tekst ‘Bedankt voor de fijne jaren’ 
en daaronder de namen van de kinderen plus de 
afbeelding van een lieveheersbeestje. Onder-
tussen konden de kinderen en de ouders genie-
ten van de zelfgemaakte snacks. En nadat ieder-
een een goede vakantie was toegewenst, verliet 
groep acht onder luid gejuich het schoolplein via de 
welbekende kinder-/ouderboog.

tekst en foto Sieb-Klaas Iwema

Dinsdagavond 12 juli waren ouders, broers, zus-
sen en andere familieleden getuige van de spet-
terende musical Soap in de soep in dorpshuis 
Trefpunt in Thesinge. De bovenbouw van CBS 
De Til heeft zich de afgelopen maanden voorbe-
reid om deze avond niet in de soep te laten 
lopen. Dat zou toch een soap zijn!
Het publiek zag prachtige scènes waarbij ze op 
het ene moment naar de set van de soapserie 
Als de zon schijnt keken en het volgende 
moment een kijkje achter de schermen kregen. 
De soapserie is al vijftien jaar een kijkcijferhit. 
Alles wordt van tevoren opgenomen, dus wat 
kan er dan nog misgaan? Maar, als blijkt dat de 
kijkcijfers teruglopen, is De Ballonnenkoning, 
die de serie sponsort in ruil voor reclame, daar 
niet blij mee. En, alsof dat nog niet genoeg is, 
valt er een kop soep over de regietafel heen met 
als gevolg: kortsluiting! De soap valt letterlijk en 
figuurlijk in de soep. Er is dus maar één oplos-
sing: de soap live op TV spelen!
En zo komt er een soapaflevering om nooit te 
vergeten. Vol met bloopers, mensen die niet in 
scènes horen, live reclames en ballonnen. De 
kinderen hebben het top gedaan en het publiek 
kon trots zijn op hun musicalsterren.

Josine Kleinsmit, intern begeleider De Til

Spetterende musical 
Soap in de soep

De kinderen van de bovenbouw genieten van het verdiende applaus (foto Henk Tammens)

Laatste schooldag OBS Garmerwolde

Bovenste rij van links naar rechts: Jeremiah Rosalina (Willem Lodewijk Gymnasium), 
juf Titia Dijkema, Sofieke Schwab (Wessel Gansfort), Werner van Leersum (Terra 
Winsum), Sam Prins (Terra Winsum)
Onderste rij: Kayden Tiehuis (nog niet bekend), Chris Spits (Montessori Vaklyceum) en 
juf Annemarie Visscher. (foto Sieb-Klaas Iwema)

Schoolverlaters OBS Garmerwolde

Woensdag 13 juli was voor de leerlingen van basisschool 
De Til uit Thesinge de laatste schooldag voor de zomer-
vakantie. Hun vakantie begint iets eerder, want er moet 
namelijk nog verhuisd worden. Na bijna anderhalf jaar 
iedere dag met de bus naar de tijdelijke school in Ten Boer 
te zijn gereisd, komt daar nu een einde aan. Vlak voor de 
zomervakantie is het gebouw eindelijk klaar en kan er 
opgeleverd worden. De kinderen kunnen na de vakantie 
starten in hun eigen schoolgebouw.
Het gebouw is flink verbouwd, naast de noodzakelijke 
bouwkundige versterking is er ook een flinke verbetering 
doorgevoerd. Zo is het gebouw duurzamer gemaakt met 
onder andere zonnepanelen, is er een open leerplein 
gecreëerd, zijn de toiletten gerenoveerd en is alles weer 
strak afgewerkt en fris geverfd. We zijn heel blij dat we na 
de vakantie weer ‘gewoon’ in Thesinge naar school kunnen. 
De hele verbouwing en versterking heeft veel tijd en energie 
gekost, zeker ook van de leerlingen, omdat zij iedere dag 
met de bus naar Ten Boer moesten. Ik zie er naar uit om 
met de leerlingen, ouders en leerkrachten weer écht in het 
dorp te zijn en na de vakantie te kunnen spelen, werken en 
leren op onze vernieuwde maar vertrouwde plek.
Ook voor het dorp is het fijn dat de school weer terug is en de 
bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Er was gedurende het 
hele proces veel betrokkenheid en men is vast nieuwsgierig 
naar het resultaat. Daarom is er op woensdag 28 september 
een officiële opening, waarbij iedereen even in de school kan 
komen kijken. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Paulina van Bostelen, directeur De Til

Laatste busrit voor
leerlingen De Til

     De laatste dag werd de bus feestelijk versierd 
als tropische vakantiebus. Ook de kinderen waren 
in de stemming om er op school een tropische 
feestdag met spelletjes en pannenkoeken van te 
maken. Bijna vakantie! (foto Henk Tammens)

 

Gijs Mollema zit helemaal in zijn rol (foto Henk Tammens)

Kaartclub Eendracht
Kaartclub Eendracht gaat niet op zomerreces en 
iedereen is vrijdagavond 29 juli om 19.30 uur dus 
weer welkom in dorpshuis Trefpunt in Thesinge! 
Op de laatste vrijdagavond in juni werden de kaarten 
ook geschud in Trefpunt. Er werd enthousiast gekla-
verjast in drie ronden met zestien spellen. Zonder 
‘het mes op tafel’ waren de punten aan het eind van 
de avond als volgt verdeeld: vijf (door)marsen en de 
meeste punten waren voor de dames:
1  Aaltje Mollema 5135
2  Dora Westra 4875
3  Jannie Sibma 4853

Dick Verweij
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De geschiedenis laat zich vaak slechts raden aan de hand van een 
paar al dan niet stille getuigen. We doen, geïnspireerd door André 
van de Nadorts ontdekking van een oude krant in zijn woning, een 
poging meer over het voormalig huiskamercafé t Jopje, zeker een 
van de oudste panden van Thesinge, aan de weet te komen.

Thesinger Jakob van der Woude herinnert zich nog goed dat zijn vader 
vertelde dat hij iedere zaterdagavond een borrel pakte in café Schipper. 
Eigendom van timmerman Klaas Schipper, maar gerund door zijn vrouw 
Jacoba (Jaapje/Jopje) Schipper–Mensinga met hulp van dochter Jan-
tje. Dat was in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Jakob: 
‘Vader ging na zijn trouwen in 1948 niet meer naar de kroeg.’
Een huiskamercafé was een veel voorkomend fenomeen in Gronin-
gen: men zette de meubels op gezette tijden aan de kant en verkocht 
citroenjenever en fladderak in de eigen huiskamer. De tapperij aan de 
Kapelstraat was inmiddels wel een ‘gewoon’ café, zelfs met een 
heuse tapkast uit vermoedelijk het einde van de negentiende eeuw. 
Jopje vertelde op de divan in het café altijd mooie verhalen. Ook toen-
tertijd stond er een fikse boete op het overtreden van de sluitingswet – om 
elf uur ‘s avonds moesten de kroegen dicht. Jakob: ‘Mijn vader vertelde 
hoe het bij Jopje aan het eind van de avond ging: Klaas Schipper zat de 
hele avond op een stoel, las de krant en zei geen woord. Maar als er aan 
het eind van de avond nog weer een rondje werd aangekondigd zei hij 
tegen zijn vrouw: Most tegen de jongens zeggen: t is elf uur, t is òflopen. 
Als Jopje dan sputterde van: t gait net zo mooi dan riep hij luid: t is doan!’

De kroegen in Taisn
De kroeg van Klaas en Jopje was vooral voor de arbeiders en voor de pas-
serende schippers – de laatsten tot de opkomst van de vrachtauto en hele-

maal toen de dammen in het maar verschenen. Het Thesinger Maar (het 
Geweijde) was een belangrijke doorvoerroute van Onderdendam naar Stad. 
Aan de ringen aan de gevel konden de bezoekers hun paarden vastbinden.
De boeren gingen altijd naar café De Waaij (nu voormalig Molenzicht – tot 
1870 was daar de gereformeerde kerk), maar ze waren wel gedwongen eens 
per jaar café Schipper aan te doen: dan vergaderde daar de lokale Boeren-
leenbank. Verder was er ook nog De Jachtwaaide, een ‘stille knip’: een café 
zonder vergunning in de slagerij van Havinga in de Luddestraat. Stille knip 
(portemonnee) wil zeggen dat men ‘onder de toonbank betaalde’. Jakob: ‘Er 
gingen voornamelijk jonge vrijgezelle mannen naar de cafés, vrouwen zag je 
er nooit. Nou ja, in de stad wel, maar dan waren ze van lichte zeden.’
Klaas en Jopje kwamen uit Garmerwolde, hun kinderen Gerrit, Jantje, 
Siemtje en Reinie werden daar geboren. In 1923 namen ze het café in 
Thesinge over. De foto toont een aantal mensen van wie we slechts 
kunnen vermoeden dat we Klaas, Jopje en de kinderen zien.
In de jaren zeventig stopten ze en kwamen er bewoners in het café die de 
twee eeuwen oude cafétraditie niet voortzetten, onder wie Rik en Ella en 
later Rob en Ebba van der Elst. De laatsten hebben het pand flink opge-
knapt en er onder meer een nieuw dak opgezet. Ebba dreef helemaal 
links in het gebouw (in feite de voormalige timmerwerkplaats, nu hal 
met toiletten) een klein winkeltje met, jazeker, ook hapjes en drankjes! 
Tenslotte kwamen Karin en Peter Hoppenbrouwers er te wonen.

Een nieuw leven voor het café
Susan de Smidt en Hans Weggemans kochten het voormalig cafépand in 
1994. Ze begonnen met het informeel ontvangen van gasten van OSA (con-
certen die georganiseerd werden door de illustere Thesinger Rudy Bremer), 
maar dat waren toch vooral de bezoekers en artiesten zelf. En ze bedachten 
als naam voor het herboren café t Jopje, naar hun illustere voorgangster. 
Toen het gemeentebestuur eens in een oude DAM-bus een tochtje maakte 
en t Jopje aandeed, beloofde het vrolijk geworden gezelschap ter plaatse 
een horecavergunning te zullen regelen en zo kon Susan in 1999 het café 
officieel openen op zaterdagen en na evenementen in de Kloosterkerk. 
Froukje van der Veen was de eerste klant, ze vierde er haar verjaardag. 
Hans en Susan struinden eerder al een nostalgisch interieur bij elkaar en de 
sfeer was gemaakt: menig Thesinger herinnert zich nog hoe genoeglijk het 
was op de zaterdagmiddagen, op het terras met uitzicht op achthonderd jaar 
geschiedenis en binnen, in de stijl van de vroeg-twintigste eeuw. Susan 
richtte zich vervolgens ook op zakelijke klandizie: heel wat verenigingen, 
instellingen en bedrijven hebben er vergaderd en geluncht. Ook Meziek mit 
Bus kwam er elke keer over de vloer.
In 2010 besloot Susan te stoppen en kocht André van de Nadort, toen bur-
gemeester van Ten Boer, het pand. Zo kwam er voor de tweede maal een 
einde aan de caféfunctie.

Vóór 1923
Uit de notulen van ijsvereniging De Scheuvel leren we dat er vanaf 1913 
tot 1923 om en om vergaderd werd (en fladderak gedronken) in café De 
Waaij (aan de Molenweg) en in café Bouwman aan de Kapelstraat. Zo 
terugbladerend in de tijd komen we in 1884, wanneer iemand in de 
kroeg aan de Kapelstraat een oude krant op de muur plakt. In het artikel 
van André van de Nadort in de G&T van februari jongstleden wordt 
onthuld dat het gebouw mogelijk toen of iets daarvoor in omvang is 
verdubbeld. Of Bouwman deze uitbreiding realiseerde weten we niet, 
wel lijkt het aannemelijk dat het huiskamercaféconcept toen verlaten is: 
de bedstedes in het cafégedeelte konden nu naar de nieuwe aanbouw. 
Let wel: de zolder had in die tijd geen woonfunctie, maar diende slechts 
voor opslag. Het café werd ruimer, in die tijd zal ook de tapkast geplaatst 
zijn.
Wel weten we zeker dat ruim vijftig jaar eerder, in 1832, ene Jan Willems 
Mekkes eigenaar van het café is. Hij wordt in de annalen aangeduid als 
korenschipper en tapper. Opmerkelijk is dat er dan ook een apart 
gebouwtje bij het café hoort, vermoedelijk een schuur, aan de Haven-
straat op de plaats waar nu het parkeerterreintje is. Ook komen we zijn 
broer Roelf Willlemse Mekkes (geboren in 1783) tegen met als beroep 
tapper/winkelier, mogelijk dreven ze de tent samen. Jan Mekkes had 
dus bezigheden met schepen en koren (in het schuurtje) en alcohol, en 
met Roelf erbij was de tapperij wellicht tevens winkel. Jan Willems 
(1789) overlijdt in 1839, Roelf Willemse in 1861. De periode tussen hen 
en Bouwman is (nog) in nevelen gehuld.
Wat er nog meer in het verleden verborgen ligt leest u in deel 2 van deze 
historie, in de volgende krant.

Jan Ceulen

t Jopje omstreeks 1920 (fotograaf onbekend)

Café t Jopje in 2022 (foto Koos van de Belt)

Bronnen: openarch.nl, nazatendevries.nl, Noorderbreedte.
Met dank aan Jakob van der Woude, Ton Heuvelmans en Haye van den Oever.

Kom, vul de glazen 1 

Nadat het pad door de Klunderpolder vanaf Thesinge gedurig slecht 
begaanbaar is geweest, na diverse meldingen hierover bij de gemeente 
en na het verschijnen van de mysterieuze geultjes (zie de G&T van 
maart, pagina 5) is de gemeente Groningen onlangs aan de slag 
gegaan. Tot veler verbazing is het pad in enen twee keer zo breed en volgt 
het zo de tijdgeest: eerder werd de Stadsweg immers al opgeblazen tot 
de proporties van een landingsbaan.
Tijdelijk gold er, gedurende de werkzaamheden, een snelheidsbeperking. 
Dat was even slikken voor hardlopers, fietsers en een enkele hond. Voor 
zover bekend zijn er geen bekeuringen uitgedeeld.
Opmerkelijk is, dat men besloten heeft het oude pad op de oever van het maar 
te dumpen. Als dijkverhoging? Kunnen ze de vervuilde grond nergens kwijt? 
Het kan ook tijdelijk zijn, we gaan het zien.

Jan Ceulen

Klunderpad hersteld en … verbreed!

Een midzomeravondwandeling op zaterdag 25 juni over de velden van 
Ommeland, het boerenbedrijf van de broers Oosterhuis in Thesinge. 
Twee van hen, Menko en Janko, namen een grote groep wandelaars 
mee op een tocht over hun landerijen. Lopend langs de velden en de 
gewassen vertelden ze waar ze mee bezig zijn en hoe je dat terugziet 
in de leefomgeving. Van zomer- en wintertarwe, kraaien die de gerst 
stelen, tot akkerranden, natuurvriendelijke oevers en nog veel meer. En 
tot slot het bankje en de eikenboom, ter herinnering aan broer Gert-Jan 
Oosterhuis. Een plek waar iedereen welkom is voor een stiltemoment of 
zo maar even te mijmeren … 

 foto Janko Oosterhuis, tekst Anne Benneker

Midzomeravondwandeling Ommeland

    Tijdens de opknapbeurt moesten we het rustig 
aan doen op het Klunderpad (foto Jan van Dehn)

Wist-u-dat …
• de Agrishop van 3 tot en met 18 augustus gesloten is?
• u vanaf vrijdag 19 augustus weer van harte welkom bent?

     Het nieuwe pad
(foto Henk Tammens)

maar om elf uur ‘is t doan’
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In de maand juni organiseerden Waterbedrijf Groningen, North 
Water en Waterschap Noorderzijlvest open dagen voor perso-
neel en de aanleverende bedrijven die met de realisatie van de 
industriewaterzuivering (IWZ) te maken hebben gehad. Op 
zaterdag 25 juni was er een open dag voor de burger. Vanaf de 
parkeerplaats bij Van der Veen aan Fledderbosweg 1 in 
Garmerwolde werden de bezoekers met elektrische busjes 
naar het terrein achter de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstal-
latie) gebracht en konden ze onder het genot van een ijsje/
drankje/theetje de informatie-stands bezoeken. Ook de kin-
deren hoefden zich niet te vervelen. De liefhebbers kregen 
een leuke informatieve rondleiding op de rioolwaterzuive-
ring van Waterschap Noorderzijlvest en later volgde nog 
een unieke rondleiding op de nieuwe industriewaterzuive-
ring van North Water. En zo hoopt men dat de circa 240 
mensen tevreden, en voorzien van de nodige informatie 
over het belang van schoon en gezuiverd water, naar huis 
zijn gegaan. Al met al een leuke en goed georganiseerde 
open dag.

tekst en foto Sieb-Klaas Iwema

Open dag op de RWZI

Je kunt het bijna niet gemist hebben, maar 18 juni jongstleden vond de 
eerste editie van Decennia plaats: een themafeest waar elk uur muziek uit 
een volgend decennium aan werd gedraaid. 
De avond begon met een kinderdisco van zes tot zeven uur. Aangezien 
veel ouders van plan waren ’s avonds te komen en daarom hun kinderen 
elders hadden ondergebracht, was het kleine publiek ook in kleine getale 
aanwezig. Dat was jammer maar verklaarbaar. Een enkele ouder had zich 
vergist in de starttijd, waardoor er bedroefde gezichtjes bij binnenkomst 
waren toen duidelijk werd dat het feest net was afgelopen.
Om acht uur ging de rode loper uit en begon de muzikale tijdreis met de 
jaren zeventig. Helaas moest Kees van Zanten verstek laten gaan, maar 
Kor van Zanten nam de honneurs prima waar. Geleidelijk liep de zaal van 
Trefpunt vol, kreeg het gedreven barpersoneel het met de minuut drukker 
en kwam er steeds meer bezetting op de dansvloer.
Nadat ook Lammert Plijter, Paul Witkamp en Ruben Plijter hun opwachting 
als dj’s hadden gemaakt, eindigde de reis ‘s nachts om een uur, waarna 
nog korte tijd diverse muziekstijlen werden gedraaid. Om twee uur galmde 
André Hazes als laatste door de speakers en was het ook daadwerkelijk 
de hoogste tijd.

Eerste editie Decennia
groot succes

De voetjes gaan van de vloer (foto Paul Witkamp)

Over de hele avond hebben we ruim 120 bezoekers gehad en dus mogen 
we deze eerste editie zeker als een groot succes bestempelen. Daarom 
hebben we besloten ook volgend jaar weer een editie te organiseren en 
wel op zaterdag 17 juni 2023. Wij kijken er nu al naar uit!

het Decennia Team



12

Colofon
Contactpersoon redactie
Garmerwolde
Hillie Ramaker-Tepper 050 541 5335
Thesinge
Metha Nijkamp 050 302 3217
Fotograaf 
Garmerwolde
Patrizia Meijer 06 30 754 216
Thesinge
Koos van de Belt 06 12 101 378
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 Yvonne Broekhuizen Thesinge
Druk Drukkerij Groningen
Oplage 525 exemplaren

Volgende krant komt uit op
26 augustus 2022.
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag
13 augustus vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com, 
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16Agenda

Foto van de maand

Matt en z’n matties door Matthieu Visser

Tropische temperaturen, maar routine blijft routine. Het 
weerstation LMB Oudman Thesinge (weerstationthe-
singe.nl) registreerde op dinsdag 19 juli een maxi-
mumtemperatuur van 35,4 graden. Maar dat was voor 
Jelly Hofstede-Kol en haar dochter Annelies geen reden 

om hun dagelijkse wandeling in Klunder te cancelen. 
Vergezeld van Dorus (links) en Loeks (rechts) en 
gekleed in luchtige kleding en een zonnehoed op het 
hoofd is de tropische temperatuur vast onderwerp van 
hun conversatie geweest. (foto Koos van de Belt)

Elke dinsdag
Garmerwolde; 20.00 - 22.00 uur: 
Open breigroep De Geitenbreiers. 
Info: 06 54 722 548 (Hieke).
Vrijdag 5 augustus
Thesinge, Trefpunt; 17.00 - 19.00 
uur: Borreluurtje met frituur.
Woensdag 10 en 24 augustus
Garmerwolde, jeu-de-boulesbaan; 
14.00 uur: jeu de boules (bij goed 
weer).
Info Pia Pops, tel. 050 541 65 87.

Woensdag 10 augustus
Thesinge, molen Germania; 15.00 
uur: bezoek voorzitter De Holland-
sche Molen.
Zaterdag 13 en zondag 14 augustus
Garmerwolde, Lageweg 22; 10.00 
- 18.00 uur: schilderweekend (zie 
artikel hiernaast).
Donderdag 25 en vrijdag 26 augustus
Thesinge, sportveld Molenweg; 
vanaf 10.00 uur: Zummerspeulen.
Vrijdag 26 augustus
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Kaartclub ‘Eendracht’.

Geen zin om lange afstanden te reizen, maar wel zin om iets te gaan doen 
in de vakantie? Kom dan schilderen op het Groningerland. Prachtig, rustig 
en heerlijk dichtbij! Op zaterdag 13 en zondag 14 augustus is er, op initiatief 
en onder begeleiding van kunstenaar Bas van Delden, een schilderweekend 
aan de Lageweg 22, op de grens van Garmerwolde en Thesinge. Schilders 
met enige of geen ervaring zijn welkom om op een ontspannende manier de 
landelijke omgeving vast te leggen op het doek. Beide dagen starten ‘s 
ochtends om 10.00 uur. Om 18.00 uur worden de penselen neergelegd. 
Meer informatie over opgave, voorwaarden, prijzen en programma staat op 
www.basvandelden.com.

Schilderen
Groningerland


