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Zeg Ja tegen de stickers

Andreas met zijn folderwagen (foto Henk Tammens )

Je komt hem vast wel eens 
tegen in  Thesinge: Andreas die 
wekelijks de reclamefolders 
rondbrengt. Hij doet dat in weer 
en wind, is altijd vriendelijk 
en nieuwsgierig naar waar je 
woont, waar je heen gaat of 
waar je vandaan komt. 
Zijn leidraad zijn de Nee/Ja- en 
Nee/Nee- stickers op de brieven-
bussen. Bij die adressen doet 
hij geen folders in de bus. Aan 
de hand van deze stickers kan 
hij dit werk, ondanks zijn han-
dicap, heel goed doen.  Andreas 
heeft namelijk een laag ontwik-
kelingsniveau en autisme. Dit 
baantje betekent veel voor hem. 
Hij voelt zich verantwoordelijk 
voor een goede bezorging, 
maakt onder weg een praatje met 
dorpsgenoten en verdient er wat 
geld mee. Kortom, heel waar-
devol werk voor Andreas. Maar 
nu komt er voor de stickers een 
‘eigentijds alternatief’. Dat kan 
zomaar een eind maken aan 
Andreas’ baantje.

Wat is er aan de hand?
De verspreiders van reclamefolders stappen 
over op een digitaal systeem. Dat maakt het 
voor ontvangers van folders mogelijk om hun 
‘abonnement’ tussentijds online aan te passen 
- als je bijvoorbeeld tijdens de vakantie geen 
folders in de bus wilt. 
De bezorgers gaan per 1 januari 2023 (of eer-
der) met een digitale looplijst op pad en die kan 
wekelijks veranderen. De brievenbus stickers 
worden daarmee overbodig. Voor Andreas is het 
niet te doen om aan de hand van een looplijst op 
een app te bepalen of er wel of geen folders in 
een brievenbus moeten. 
‘Andreas raakt bijvoorbeeld in de war als er een 
handgeschreven briefje met Geen reclame op 
een brievenbus geplakt is. Al kan hij het lezen, hij 
begrijpt niet dat dat hetzelfde betekent als een 
Nee/Ja-sticker. Dus gaat er toch een folderpakket 
in die bus’, aldus zijn moeder Renske Santing.

Hoe kunnen we Andreas helpen?
In een dorp als Thesinge moet het toch mogelijk 
zijn om ervoor te zorgen dat Andreas de folders 
kan blijven rondbrengen? Dat kan als we de stic-
kers blijven gebruiken én iedereen hieraan 
meedoet. Het gaat om alle huizen binnen de 
komborden, inclusief de brievenbussen op de 
hoek Lageweg/ Schutterlaan.
Dorpsbelangen Thesinge ondersteunt het stre-
ven om ervoor te zorgen dat Andreas zijn werk 
op de oude manier kan blijven doen.

Hoe verder?
Voor een oplossing zullen we aansluiten bij het 
nieuwe digitale systeem én de stickers behou-
den, overeenkomstig de actuele keuze per huis-
houden. Momenteel werken we verder uit hoe dit 
in de praktijk het best te realiseren is. 
Zodra er meer bekend is over hoe en wanneer 
de verspreider de Thesinger huishoudens gaat 

informeren over de nieuwe werkwijze, laten we 
via diverse kanalen weten wat de beste manier 
is om daarop te reageren. Dus houdt de Thesin-
ger-chat, thesinge.com, de G&T en je brieven-
bus in de gaten.

Voor meer informatie, suggesties of bezwaren 
kun je contact opnemen met 
de familie Tammens-Santing, Molenweg 23, 
050 302 1894.

Aly Pepping

In februari 2015 heeft de G&T het hoofd-
artikel gewijd aan Andreas. 

Zie: gentexpress.nl/zoeken en zoek op 
folderbezorger
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Open Monumentendagen  –  zaterdag 10  en zondag 11 september
Kerk en toren Garmerwolde geopend

De losstaande toren
Op dinsdagmiddag 2 augustus kregen de bewoners van de Konings-
heert een rondleiding van Ruud Delissen in en rond de kerk van 
Garmerwolde. Ruud was zo vriendelijk zijn verhaal over de toren te 
delen met de G&T:

Kerk en toren zijn in dezelfde periode gebouwd, dus halverwege de 13e 
eeuw. Waar de kerk al gotische kenmerken heeft, zie je die bij de toren 
niet. De klokken in de toren riepen de mensen op voor de mis, ze 
luidden bij begrafenissen en feestelijkheden. Ook luidden ze bij gevaar 
en/of brand. Behalve voor het luiden van de klokken had de toren ook 
een functie als verdedigingstoren. Dit is nog te zien aan het taps 
toelopende raam ter hoogte van de klok aan de kant van de Dorpsweg. 
Van hieruit konden boogschutters de naderende vijand beschieten. 
De toren was evenals de kerk bij gevechten een veilig toevluchtsoord 
voor de dorpsbewoners. In de toren hingen vanaf de vroege 17e eeuw 
twee klokken, de een groot, de ander kleiner. 
In de Tweede Wereldoorlog dreigden beide door de Duitsers geconfis-
queerd te worden. Zij hebben inderdaad de kleine klok meegenomen, de 
grote klok was door de Garmerwolders in de sloot gegooid. De Duitsers 
hebben hem daardoor niet gevonden of waren misschien ook niet op de 
hoogte van een tweede klok. Achter in de kerk hangt nog een pamflet 
met een gedicht dat hieraan herinnert. In ieder geval kon de grote klok 

Wandeling door Garmerwolde
Het thema van de Open Monumentendagen is dit jaar: Duurzaamheid. 
De Historische commissie Garmerwolde gaat weer de ‘Wandeling door 
Garmerwolde’ uitzetten. Hierbij worden interessante huizen, objecten en 
plekken in Garmerwolde aangegeven met een zogenaamde Info-kaart 

die aan een ijzeren staaf hangt. U misschien nog wel bekend van een 
jaar geleden. De routebeschrijving zal binnenkort te verkrijgen zijn bij 
OSO en bij de Agrishop. 

Historische commissie Garmerwolde

(foto Koos van de Belt)

na de oorlog weer in de toren gehesen worden. Na de verbouwing van 
de toren als expositieruimte voor de Schoolkerk is het geluid helaas niet 
meer goed te horen, omdat de galmgaten zijn vervangen door twee 
luiken van elk een vierkante meter.

Ruud Delissen

Tijdens de Open Monumentendagen is de expositie - met audiotour - in 
de toren gratis te bezoeken. 
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Open Monumentendagen  –  zaterdag 10  en zondag 11 september

Dat het bezoek aan een monument interessanter wordt als je iets hoort 
of leest over het verhaal van het gebouw, ervaarden de bewoners van 
de Koningsheert: 

Dinsdagmiddag 2 augustus kregen wij een rondleiding in en rond de 
kerk van Garmerwolde. Deze werd verzorgd en aange boden door Ruud 
Delissen, eveneens bewoner van de Koningsheert.  

Hij wist ons op een inspirerende manier een heleboel te vertellen en gaf 
uitleg over het heden en verleden van de kerk. Ook de losstaande 
kerktoren werd meegenomen in zijn verhaal. Na afloop hebben we nog 
gezellig van een drankje genoten bij OSO. 
Ruud, namens alle buren die hiervan konden genieten, veel dank.

Tekst en foto’s Thea en Ton Bouchier

Thesinge, bij de Molen en het Smederijmuseum
Ook wij van het molenteam doen mee aan de Open Monumentendag op 
zaterdag 10 september en dit doen we deze keer in samenwerking met 
de smederij. 
Als molenteam draaien we bij toerbeurt mee in de smederij om Sybolt 
Oudman te ondersteunen. Dat kan omdat wij als team allemaal een 
technische achtergrond hebben.
De molen is van 10.00 tot 16.00 uur geopend. 

Nieuw dit jaar 
Voor de kinderen worden er zaterdag van 11.30 tot 14.00 uur pannen-
koeken gebakken in de molen. Ook is er de mogelijkheid om voer voor 
je kippen of varkens mee te nemen naar huis. Dat is gratis, want wat wij 
malen mogen wij niet verkopen.

Namens molenteam en smederijmuseum, Jan Mollema

Fotogroep Garmerwolde exposeert in Garmerwolde
Fotogroep Garmerwolde exposeert tijdens het Open 
Monumenten weekend in de kerk in Garmerwolde. Er is een 
selectie te zien van de thema’s waaraan de leden van de 
fotogroep het afgelopen jaar werkten: monochroom, 
reflectie en bomen. De combinatie van deze drie thema’s 
garandeert een afwisselende, originele kijk op alledaagse 
(en iets minder alledaagse) onderwerpen die vaak lastig in 
beeld te brengen zijn. De foto’s van Joke de Jong, Ton 
Ensing, Koos Zeedijk, Margriet de Haan en Martine ter Wal 
laten zien dat je met verbeeldingskracht en een scherp oog 
voor detail fraaie visuele composities kan maken die de 
fantasie prikkelen.

De expositie is beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. U bent van harte welkom. Leden van de fotogroep zijn 
aanwezig voor het beantwoorden van vragen en opmerkingen. 
Meer informatie is te vinden op fotogroepgarmerwolde.com.

Ton Ensing

(foto Joke de Jong)
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Het zal vast meerdere voorbijgangers opge-
vallen zijn: naast het huis van Sabine Otten 
en Cees van der Gaag wordt gebouwd. Nu 
wordt er het laatste jaar in Thesinge veel ge- 
en verbouwd, maar het houten bouwsel aan 
de Schutterlaan en het bord in de tuin met 
Vector-i maken wel erg nieuwsgierig. 
We  namen poolshoogte.

Na een hartelijk ontvangst bij de voordeur wor-
den fotograaf Koos van de Belt en ik direct 
gewaarschuwd voor de ‘opstapjes’ in de hal. Het 
voorste deel van de woning waarin Sabine en 
Cees al elf jaar wonen ligt veertig centimeter 
boven straatpeil. Vanuit de verrassend lichte 
keuken en eetkamer daal je met één stap naar 
beneden via de woonkamer af naar het terras, 
dat ook weer één trede lager ligt. Bij mij thuis 
aan De Dijk zijn we niveauverschillen in huis wel 
gewend, maar als je je zoals Sabine met behulp 
van een rollator door het huis moet bewegen is 
dat niet zo eenvoudig.
Sabine heeft een spierziekte waardoor de rolla-
tor op dit moment haar beste vriend is. Helaas is 
de ziekte progressief en zal ze in de toekomst 
mogelijk in een rolstoel komen te zitten. Sabine 
is hier heel helder over: ‘Vanaf de diagnose heb 
ik mijn handicap omarmd. Ik moet het ermee 
doen en maak er het beste van.’ Die nuchtere 
houding is ook de reden dat ze twee jaar gele-
den besloten dat er met het oog op de toekomst 
wat moest gebeuren. Een huis met niveau-
verschillen is op den duur niet goed leefbaar 
meer en van het idee om overal trapliften aan te 
brengen werden ze beiden niet gelukkig. ‘Die 
dingen benadrukken je invaliditeit wel heel erg 
en bovendien zijn ze ontzettend lelijk.’

De juiste keuze
Ze oriënteerden zich; keken om zich heen, 
schreven in op een kavel in Meerstad – werden 
daar niet ingeloot – en kwamen tot de conclusie 
dat ze eigenlijk dolgelukkig zijn in Thesinge en 
hier niet weg willen. Een blik vanuit het huis (en 
straks dus ook de slaapkamer) zegt genoeg: 
zo’n uitzicht vind je niet snel weer.
Dan maar onderzoeken wat de mogelijkheden 
aan de Schutterlaan zijn. Een bevriende archi-
tect wees hen op architectenbureau Vector-i uit 

Blijven wonen op (één) niveau

Groningen en samen met hen ontstond de aan-
bouw zoals deze nu gebouwd wordt. ‘Spannend 
om een architect zo de vrije hand te geven, maar 
bij het eerste ontwerp merkten we al dat we dit 
nooit zelf bedacht zouden hebben.’
Bepalend voor het ontwerp is de 6,8 meter lange 
hellingbaan, die van de nieuwe werkkamer aan 
de voorkant van het huis naar de slaapkamer en 
badkamer aan de achterkant van het huis loopt. 
De architect heeft deze in overleg met de ergo-
therapeut van Sabine ontworpen. De platte-
grond van de aanbouw is ruim opgezet; overal 
- ook in de badkamer - is rekening gehouden 
met de draaicirkel van een rolstoel. Sabine heeft 
straks dus, ook als haar toestand verergert, alle 
vrijheid om door het huis te bewegen.

Golvende dakrand
Dat een aangepaste woning (noem het levens-
loopbestendig) niet hoeft te betekenen dat je de 
woning ‘verminkt’ zoals Cees zegt, bewijst dit 
ontwerp wel. De aanbouw wordt geheel van glas 
met een overkragende dakrand die de directe 
zon uit de ruimtes weghoudt. Die dakrand steekt 
over, maar golft ook. Het ontwerp volgt daarmee 
de randen van de borders in de tuin, waardoor 
het gebouwtje zich vormt tussen het strakke 
hoekige bestaande huis en de landelijke tuin. 
Ook voor de aannemer is dit een bijzonder project, 
ze hadden nog nooit zoiets gebouwd. De dakrand 

is in de werkplaats gemaakt en is in van nummers 
voorziene delen aangeleverd en als een puzzel 
weer op locatie gemonteerd. Dit was een com-
plex proces, maar zowel de aannemer als Sabine 
en Cees zijn heel tevreden met het resultaat.

Grote ingreep, minimale impact
Sabine en Cees prijzen zich gelukkig dat ze hun 
huis op deze manier kunnen aanpassen en dat 
ze hier zo nog lange tijd kunnen blijven wonen. 
Beiden zijn ze actief in de Stichting Leefomge-
ving Thesinge en betrokken bij het dorp en zijn 
omgeving. ‘We willen daarom ook graag wat 
terugdoen. We doen een forse ingreep, maar 
willen de impact graag zo minimaal mogelijk 
houden.’ De aanbouw wordt zo goed mogelijk 
geïsoleerd en op het dak komen een sedumpak-
ket (groendak, red.) en dertien zonnepanelen. Al 
beseffen ze dat je huis op deze manier verbou-
wen niet voor iedereen weggelegd is, Sabine en 
Cees hopen dat ze mededorpelingen hiermee 
op ideeën brengen voor als hun leeftijd om aan-
passingen aan hun huis vraagt. Je huis levens-
loopbestendig maken zorgt ervoor dat je langer 
op een fijne plek kunt blijven wonen en door te 
verduurzamen draag je bij aan een betere leef-
omgeving. Eind oktober zal de aanbouw groten-
deels klaar zijn en kunnen we dit bijzondere 
project bewonderen.

Yvonne Broekhuizen

Het niveauverschil is duidelijk zichtbaar met Sabine halverwege op de hellingbaan naar haar 
werkkamer en Cees op het niveau van de woonkamer (foto Koos van de Belt)

Heb jij de DörpsRun op 24 september 2022 al 
genoteerd in je agenda!?
Deze dag staat in het teken van het afleggen 
van verschillende parcoursen door en om The-
singe voor lopers en wandelaars. Ook publiek 
en vrijwilligers kunnen en mogen bij deze dag 
niet ontbreken, wees daarom van harte welkom! 
Na afloop kan een ieder genieten van een Pasta 
Party, vanaf 18.00 uur. Opgave alleen mogelijk 
via onze website voor 21 september.

De 16e Thaisner DörpsRun
Deelnemen? Inschrijven kan via de website  
thesingerun.nl
Helpen met de voorbereidingen, tijdens en/of na 
de loop (in welke vorm dan ook)? Stuur dan een 
mailtje naar info@thesingerun.nl
We kijken er naar uit om er een gezellige en 
sportieve dag van te maken!

Namens de organisatie, 
Susan Vaatstra
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Zoals menig fietser langs het Eemskanaal heeft kunnen zien, is er 
al enige tijd sprake van flinke bouwactiviteiten op het terrein tussen 
de woning Eemskanaal Noordzijde 1 en de Jan B. Bronssluis. In de 
Garmer en Thesinger Express van mei stond al een artikel over de 
nieuwe bewoners van Eemskanaal Noordzijde 1-1. Daarin is ook 
het woonhuis Eemskanaal Noordzijde 1 genoemd, zijnde het huis 
van de ouders van nummer 1-1. Maar ook is dit het huis dat nog net 
binnen de dorpsgrenzen van Garmerwolde valt, al lijkt het - immers 
vanuit Garmerwolde gezien ná de Bronssluis en aansluitend aan de 
woningen van Rollen - bij Ruischerbrug te horen.

De bewoners van nummer 1, Mirjam Strijbosch en John Ebbink met hun 
twee katten, wonen daar al ruim twintig jaar. De woning stond leeg maar 
werd tot eind vorige eeuw door de heer Rusthoven gebruikt als kantoor 
bij het terrein waar hij hobbymatig een scheepswerfje had. Toen Mirjam 
en John op zoek waren naar een huis buiten de stad, konden zij - in 
eerste instantie tijdelijk - in dit huis wonen. Dat tijdelijke werd langere 
tijd. Op een gegeven moment konden ze het huis kopen en ze wonen er 
naar tevredenheid. Rusthoven had ondertussen het hele terrein verkocht 
aan twee projectontwikkelaars, maar de projectontwikkeling vlotte niet, 
en uiteindelijk is een van deze ontwikkelaars failliet gegaan. Dat 
betekende ook dat de plannen voor het terrein op losse schroeven 
kwamen te staan. 
Bij Mirjam en John had al wel het idee postgevat om, indien mogelijk, 
een kavel naast hun huis te kopen en zo hun dochter en haar gezin de 
mogelijkheid te geven daar een huis neer te zetten. Dat laatste is 
inmiddels gelukt, maar één kavel kopen ging niet: het was alles of niets. 
Na een spannende veiling is het ze gelukt om alle grond ten oosten van 
hun woning tot de sluis te kopen. En na veel vijven en zessen ook te 
kunnen verkopen, én aan dochter én aan vier andere belangstellenden. 
Hun idee en hoop is dat er een soort buurtje ontstaat waarin sprake zal 
zijn van een gezonde mate van noaberschap. 

Mirjam woonde in haar jeugd in Garmerwolde, maar heeft in Engelbert 
op de basisschool gezeten omdat haar ouders daar lesgaven. John is 
vanuit Enschede via Harkstede ook in Engelbert terecht gekomen. Hij is 
inmiddels gepensioneerd, maar hij heeft in zijn werkzame leven jaren 
gewerkt als General Manager International Economic Relations, oftewel 
ambtenaar/intermediair vanuit de gemeente Groningen tussen het 
bedrijfsleven en internationale contacten. Hij heeft vele afvaardigingen 
van Noord-Nederlandse ambtenaren en bedrijven naar het buitenland 
begeleid. Daardoor heeft hij onder andere bijgedragen aan de komst van 
de tentoonstelling Het Terracotta Leger van Xi’an in het Drents museum. 
Mirjam is jaren grafisch vormgever geweest bij Gasunie, maar na een 
reorganisatie aldaar werkt ze nu als zzp’er grafische vormgeving en 

Vergeten bewoners Garmerwolde 
Wonen tussen twee dorpen

heeft ze zich toegelegd op het maken van glaskunst. Ruim tien jaar 
geleden heeft ze die techniek ontdekt op het Deense eiland Bornholm 
en sindsdien volgt ze lessen in Groningen. Ze doet aan glasfusing, een 
techniek die in de glaskunst wordt gebruikt en waarbij stukjes of repen 
glas van dezelfde of verschillende kleuren samengevoegd worden door 
ze gedeeltelijk te versmelten. Dat heeft ze beetje bij beetje verder 
uitgebouwd, ook letterlijk, nu de eerste stappen zijn gezet om naast hun 
huis een atelier te bouwen. Wanneer het nieuwe atelier klaar is, heeft ze 
ook meer ruimte om workshops te geven. Voorbeelden van haar werk 
zijn te zien op haar site www.styl.nu en op www.glaskunstgroningen.nl.

Simone Tjakkes

John en Mirjam (foto Patrizia Meijer)
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Kom, vul de glazen (deel 2)
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.

Verder terug in de tijd
André stelt dat het dubieus is of het jaartal 
(1762) op de neuten onder de linker (oudste) 
voordeur de waarheid spreekt. Volgens hem 
gebeurde het in de negentiende eeuw wel 
vaker dat een voordeur, compleet met kozijn, 
hergebruikt werd. Verder speelt de vraag of het café als zodanig 
gebouwd is: huiskamercafés lagen vaak aan vaar wegen en het Geweide 
was in de achttiende en negentiende eeuw onderdeel van zo’n route. 
Ook is de indeling wat atypisch voor een woonhuis, je denkt eerder aan 
een winkel, of aan een tapperij dus.
Er gaat ook een gerucht dat er op een kaart van 1760 van Thesinge een 
tapperij wordt genoemd. Hoe dan ook, het is vrijwel zeker dat het 
gebouw van voor 1800 dateert (ook omdat er kloostermoppen in zijn 
verwerkt) en als we bij gebrek aan beter 1762 voor waar aannemen, 
ontstaat de volgende spannende vraag: hoe zag Thesinge er tijdens de 
bouw uit?

Het klooster, de kerk en het dorp
Eind zestiende eeuw, midden in De Opstand (de Tachtigjarige Oorlog 
tegen Spanje) wordt klooster Germania diverse malen ‘verwoest’, zowel 
door de Spanjaarden als door de Geuzen. Bij de Reductie in 1594 
vervalt het klooster aan de Provincie. Feit is dat er stenen worden 
gekaapt door de stad Groningen, maar er blijft nog heel wat over: de 
kerk, de abtswoning en mogelijk resten van andere bouwsels. Daarin 
huizen de laatste nonnen en vermoedelijk ook de lekenbroeders. Die 
nonnen mogen er van de protestantse machthebbers tot hun dood 
blijven, onder de voorwaarde dat ze geen ‘paapse riten’ houden. Niet 
veel later doolt er een jezuïet uit Brugge rond in Groningen, pater 
Franciscus Mijleman, die de door de nieuwe staatsgodsdienst onder-
drukte katholieken ondersteunt, nogal heimelijk, zoals blijkt uit verzoe-
ken hem stilletjes ergens te huisvesten. Deze prediker bezoekt in 1641 
de restanten van het klooster en schrijft er later over. Hij ziet de dubbele 
grachten en de wallen met muren erop. De kruiskerk staat dan nog 
grotendeels overeind, maar verkeert volgens hem in slechte staat.

Dat blijkt ook uit verzoeken van de bewoners aan de nieuwe autoriteit, 
de Provincie. Men wil graag dat de gammele kerk wordt opgeknapt, 
maar de Provincie geeft niet thuis: ze gaan maar naar Garmerwolde ter 
kerke. Maar dat willen noch de Garmerwolders noch de Thesingers (!) 
en volgens de synode moeten de gelovigen voor hun kerkse bezigheden 
dan maar naar Ten Boer. Inmiddels verschijnt er in de kerkannalen al 
wel een koster/schoolmeester en wat later, in 1642, zelfs de eerste 
dominee: Emmanuel Bernhardi Gemminga. Er is dan dus al sprake van 
een kleine dorpsgemeenschap, te midden van de overgebleven 
kloosterruïnes.
Intussen kerken de Thesingers in de restanten van het voormalige 
abtshuis, omdat het in de kerk te bar wordt. Er wordt wel wat gerommeld 
met een klokkentorentje en een nieuwe preekstoel, maar het blijft een 
kille en lekke bedoening. Na herhaalde verzoeken komt er in 1628 
zowaar een plan op tafel om de kerk te restaureren. Na een jaar geeft 
men de moed echter op en pas in 1641 komt er een nieuwe opdracht. Er 
worden zelfs materialen aangevoerd, maar het project komt wederom 
niet van de grond. Dus druipen de gelovigen ten slotte af naar Ten Boer. 
Deze situatie verandert pas als een aantal Thesingers zo’n 150 jaar later 
de zaak in eigen hand neemt. 

De restauratie
In 1786 worden de twee zijbeuken gesloopt, waarna men met de 
verkregen stenen het koor van voren dichtmetselt. Er komt een nieuw 
verlaagd dak op en de huidige Kloosterkerk is een feit. Het oude schip 
wordt pas in 1798 afgebroken en na 1800 worden ook de laatste wallen 
opgeruimd. Het café staat er dan al geruime tijd en men kijkt dus de 
eerste decennia bijkans tegen de kerk aan. De abtswoning wordt pas in 
1828 gesloopt, waarna men ernaast de huidige pastorie bouwt. 

Zo krijgt in de loop van de negentiende eeuw Thesinge 
zijn huidige vorm, met immer als stralend middelpunt 
het café op de hoek van de Havenstraat en de 
Kapelstraat.

Concreter wordt het verhaal voorlopig niet, maar we 
kunnen ons nu wel een wereldje fantaseren, omwald 
aan alle kanten behalve aan het maar, met daarbinnen 
de muren van een best grote kerk en andere ruïnes, 
zoals het abtshuis. Vast wel heel groen, met klimop 
tegen de eeuwenoude muren en moestuintjes 
ertussen. Een enkel huisje wellicht al, wat houten 
bouwsels?
En dan bouwt iemand op het mooiste plekje aan het 
water, met uitzicht langs de voorzijde van de kerkruïne 
over het maar en de dijk, een kroeg.

Jan Ceulen

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

Een impressie van hoe het klooster eruit kan hebben gezien (animatie door Stijn Arnoldussen)

Kostgrondjes bij de Kloosterkerk in 1940. Als je de rest van de kerk er links bij denkt kan 
het ook 1740 zijn ... (foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Groninger Archieven)
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Aan de Lageweg is nog wel eens een keer 
wat te doen. Het Boer Goensepad, haaks 
gelegen op de verbindingsweg tussen Gar-
merwolde en Thesinge, levert met zekere 
regelmaat een artikel op in de G&T. De 
recente renovatie van deze weg is in geuren 
en kleuren (zwart/wit weliswaar) vast-
gelegd. Op de achterkant van de G&T van 
afgelopen februari is een fraaie Foto van de 
maand geplaatst van Jan Wigboldus op de 
Lageweg, met in zijn kielzog een wollig ge-
zelschap makke schapen. En ook de meest 
recente Foto van de maand in de julikrant is 
genomen op de splitsing van de Lageweg 
met de Schutterlaan in Thesinge.

Geen ongeluk
Donderdag 4 augustus fietste ik vanuit het 
UMCG naar huis. In de verte, rechts aan de 
zijde van de Lageweg, tegenover de voorma-
lige gaslocatie, was iets gaande. Er stonden 
een paar auto’s en ik zag mensen gebogen en 
gehurkt in het gras. Een ongeval? Er was 
echter geen sprake van paniek, of andere 
hectische activiteit. Ter plaatse aangekomen 
zag ik vier mannen rustig aan het? Ja, wat 
voerden ze eigenlijk uit met in het gras, keurig 
op een rij, twee grote witte en zes jonge grijze 
zwanen.

Maar wat dan wel?
Het zien van zoiets onverwachts roept 
natuurlijk vragen op. Dus, fiets geparkeerd en 
aan mijn zojuist verzonnen vragenlijst 
begonnen.
‘Wat zijn jullie aan het doen? Hoe krijgen jullie 
deze zwanen zo gedwee, alsof ze dit van 
nature gewend zijn? Hoe vangen jullie deze 
beesten? Waarom in deze periode van het 
jaar? Ik fotografeer voor onze plaatselijke 
krant, mag ik een foto maken?’
Mijn nieuwsgierigheid werd zeer op prijs 
gesteld en ik kreeg in Jan Beekman een 
enthousiaste verteller. Niet zo vreemd bleek 
achteraf na een speurtocht op internet. Jan, 
bioloog van professie, is in 2021 als vrijwilliger van Avifauna Groningen 
uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar van Sovon Vogelonderzoek 
Nederland. Hij zet zich al veertig jaar in voor zwanen in de provincie 
Groningen. 

Geen blauwe plekken meer 
Het vangen van de zwanen is voor een geoefende vrijwilliger min of 
meer een routineklus. Als ze weten waar een zwanenfamilie zich 
bevindt, gaan de vrijwilligers op pad met een zes meter lange stok met 
aan het uiteinde een haak en wordt het ouderpaar als eerste uit het 
water gehengeld. Met de poten op de rug gebonden kunnen ze geen 
kant meer op en blijven ze rustig liggen. Als het ouderpaar uit het water 
gehaald is, is het vangen van de jongen een fluitje van een cent. 
Natuurlijk gaat het ook weleens niet zo soepel en loopt men een blauwe 
plek op.
Wegvliegen kunnen zwanen in deze periode van het jaar niet, omdat bij 
de ouders de vleugelveren ruien en de jongen nog niet volgroeid zijn.

En dan kan het echte werk beginnen
Jan vertelt enthousiast dat hij en zijn drie collega-biologen knobbelzwa-
nen aan het ringen zijn. Grote ringen aan een poot, met duidelijke 
cijfers, zodat de zwanen op elk moment, ook van grote afstand, maar 
dan met een verrekijker, geïdentificeerd kunnen worden en zo in de loop 

Zwanen ringen

van jaren hun gedrag en ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. Zowel 
binnen de provincie Groningen als ook ver daarbuiten. Gelijktijdig met 
het ringen worden individuele kenmerken genoteerd en monsters 
genomen om te kijken of ze het vogelgriepvirus bij zich dragen.  
De uitslagen van de bloedmonsters en uitstrijkjes laten meerdere weken 
op zich wachten. Het gevreesde vogelgriepvirus maakt momenteel, in 
tegenstelling tot afgelopen winter, weinig slachtoffers onder de knobbel-
zwanen. Jan laat nog zien dat de jonge zwanen veel bloedzuigers op 
hun oogleden hebben zitten. Die beestjes zitten blijkbaar veel in het 
water waarin de zwanen opgroeien. Met enige moeite peutert Jan deze 
beestjes van de oogleden. Gelukkig zijn de bloedzuigers niet echt 
ziekmakend en zullen ze uiteindelijk ook wel spontaan loslaten, maar de 
jonge zwanen hadden er wel last van.

De heren waren nog wel even bezig met hun werk en zullen vast meer 
bekijks hebben gehad. Mij wachtte thuis een warme maaltijd.  
De zwanenfamilie weer de vrijheid geven heb ik daarom gemist.
Op RTV Noord is een heel mooi filmpje (21-09-2019) te zien hoe het 
vangen, ringen en weer vrijlaten van een zwanenfamilie in zijn werk 
gaat. (zoekterm: zwanenwerkgroep). Het lijkt er nogal wild aan toe te 
gaan, maar de zwanen schijnen er niet onder te lijden. 

Koos van de Belt

Jan Beekman (op de voorgrond) is bezig bloedzuigers te verwijderen, zijn collega maakt een 
uitstrijkje (foto Koos van de Belt)
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In navolging op het succesvol afgeronde project in Noordlaren kun-
nen nu ook de bewoners van Thesinge, Middelbert en Engelbert aan 
de slag met de natuur op hun erf. Landschapsbeheer Groningen ad-
viseert en helpt de bewoners bij het beheren en inrichten van het 
eigen erf. Dit moet leiden tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegen-
heid voor vogels en insecten in het buitengebied. 

Bewoners van Groningse erven van minimaal 0,1 ha groot en gelegen in 
Thesinge, Middelbert en Engelbert kunnen meedoen aan dit project. Na 
de zomervakantie zullen in Thesinge en Engelbert informatiebijeenkom-
sten worden georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen daar meer infor-
matie over het natuurvriendelijker inrichten van hun erf ontvangen en zich 

Bewoners aan de slag met natuurerven in Thesinge, Middelbert en Engelbert
aanmelden voor deelname aan het project. Meer informatie over en aan-
melden voor het project kan nu al via info@landschapsbeheergroningen.nl.

Het project Natuurerven Thesinge en Middelbert/Engelbert is mogelijk 
gemaakt door het Dinamo fonds, de gemeente Groningen en de provincie 
Groningen. Landschapsbeheer Groningen is dit project gestart om bewo-
ners de mogelijkheden te laten zien hoe ze de natuurwaarden op het eigen 
erf kunnen versterken. De verwachting is dat dit project net zo succesvol 
zal zijn als zijn voorganger in Noordlaren.

dr. Irene Lantman
Projectmedewerker Landschapsbeheer 

Het is gelukt! De Initiatiefgroep Leefomge-
ving Thesinge (ILT) is veranderd in de Stich-
ting Leefomgeving Thesinge (SLT). Dit was 
niet mogelijk geweest zonder de hulp van jul-
lie, onze dorpsbewoners. Jullie hebben met 
jullie handtekeningen bevestigd dat onze 
stichting een toegevoegde waarde voor ons 
dorp heeft. We zijn blij met en dankbaar voor 
dit blijk van waardering vanuit het dorp. 

Door de stap van initiatiefgroep naar stichting 
hebben we nu in juridische zin een sterkere 
positie. Daar zijn we heel blij mee. Wat door de 
stap van ILT naar SLT uiteraard niet veranderd 
is, is onze doelstelling: we blijven ons inzetten 
voor het behoud van de prachtige leefomgeving 
in en om Thesinge. 

Wat staat op dit moment op de agenda van 
SLT? 
De gemeente Groningen werkt momenteel aan 
een gebiedsverkenning voor Thesinge en 
omstreken. In deze gebiedsverkenning komt 
onder andere naar voren waar bepaalde maat-
schappelijke ontwikkelingen in ons leefgebied 
kunnen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan 
woningbouw, recreatie en energietransitie. Hier-
over wil de gemeente Groningen in de maand 
oktober met het dorp in gesprek gaan. Samen 
met Dorpsbelangen bereiden we dit gesprek 
graag goed voor. Het doel is om eerst met de 
dorpsbewoners onderling over de gebiedsver-

Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge wordt stichting

Het nieuwe SLT-bestuur heeft voorafgaande aan hun eerste bestuursvergadering van een 
gezamenlijke maaltijd genoten. V.l.n.r. Joline Bosmans (secretaris), Chrétien Schouteten (lid), 
Cees van der Gaag (voorzitter), Yvonne Schouteten (penningmeester) en Sabine Otten (lid). Niet 
op de foto, maar zeker belangrijk, is Renee den Hartog, die de SLT tekstueel ondersteunt.
(foto Koos van de Belt)

kenning van gedachten te wisselen. Wat vinden 
wij als dorp belangrijk? Hoe kunnen we het 
beste met maatschappelijke ontwikkelingen in 
ons gebied omgaan? Om deze vragen te 
bespreken nodigen Dorpsbelangen en SLT u uit 
om op 29 september om 19.30 uur in Trefpunt 
in gesprek te gaan. In de Nieuwsbrief van 

Dorpsbelangen, die in september verspreid zal 
worden, komt nog verdere informatie over deze 
bijeenkomst te staan. Voor nu vragen we u om 
de datum van de bijeenkomst alvast in uw 
agenda te noteren.

Joline Bosmans, secretaris SLT

Dorpshuis de Leeuw heeft inmiddels ruim vijftig Vrienden. Dat aantal 
willen we graag uitbreiden. Wat houdt het in en hoe wordt u ‘Vriend 
van het Dorpshuis’?
 
Ongeveer tien jaar geleden hebben wij, bestuur van Dorpshuis de Leeuw, 
besloten om aan sommige huurders van de zaal of het café een giganti-
sche korting te geven. Als inwoner van Garmerwolde kan men de zaal 
huren tegen de helft van de prijs. Maar dan moet je wel ‘Vriend van het 
Dorpshuis’ zijn. 
In 2012 startte deze constructie. Met een huis-aan-huisactie in Garmer-
wolde hebben zich toen ruim veertig dorpsgenoten als Vriend aangemeld 
– destijds voor € 20 per jaar. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot ruim 
vijftig. Sommige enthousiaste dorpsgenoten hebben zich zelfs meerdere 
keren opgegeven. Maar dat houden we in de gaten: één keer Vriend is 

Word ‘Vriend van het Dorpshuis’
voldoende. In al die jaren is die jaarlijkse steun aan ons dorpshuis nooit 
verhoogd. In onze laatste bestuursvergadering is daarom besloten om het 
bedrag te verhogen naar € 25 per jaar.
 
Aanmelden als Vriend kan natuurlijk altijd. Op onze website* staat een 
formulier, waarop te zien is welke gegevens we nodig hebben. Of schiet 
een van onze bestuursleden even aan, dan wordt alles geregeld. 
Omstreeks oktober/november vindt dan automatische incasso plaats. 
Opzeggen kan elk moment door een mailtje naar info@dorpshuisdeleeuw.nl 
of een briefje in de bus bij het dorpshuis of bij onze penningmeester 
(Marieke de Groot).

Bestuur Dorpshuis de Leeuw

* www.dorpshuisdeleeuw.nl/vrienden-van-het-dorpshuis)
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Nico Papineau Salm, voorzitter van de vereniging De Hollandsche 
Molen, begon op 20 juni 2020 aan zijn uitdaging om, in de aanloop 
naar het honderdjarig bestaan van de vereniging in 2023, honderd 
molens te bezoeken. Dit doet hij uitsluitend per trein en fiets. Op 
deze  manier neemt hij alvast een voorschot op het jubileum. Hij 
kwam hiervoor drie dagen naar de provincie Groningen en bezocht 
molens in het Oldambt en het Hogeland. Molenaar Nico Willems no-
digde hem uit voor een bezoek aan korenmolen Germania in The-
singe.

Op 15 mei 1923 werd in Amsterdam De Hollandsche Molen, vereniging 
tot behoud van molens in Nederland’ opgericht. Aanvankelijk richtte de 
vereniging zich op het behoud van molens in hun economische functie. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd echter duidelijk dat de rol van de molen 
als productiemiddel was uitgespeeld. De economische argumenten die 
De Hollandsche Molen gebruikte, maken vanaf dat moment plaats voor 
algemene landschappelijke en historische overwegingen. Door de inspan-
ningen van de vereniging zijn honderden molens bewaard gebleven en in 
veel gevallen ook weer in beweging gezet. Momenteel zijn er nog ruim 
1.200 molens in Nederland.

Houd de molen draaiende
Op woensdag 10 augustus ging Nico Papineau Salm in en om de molen 
uitgebreid in gesprek met molenaar Nico Willems, molengids Jan Mol-
lema, Marco Glastra en Hugo Dokter namens Het Groninger Landschap, 
eigenaar van de korenmolen en het molenterrein. Na een geanimeerd en 
informatief gesprek, inclusief een rondleiding, stapte Nico weer op de fiets 
richting hoofdstation van Groningen. De conclusie is dat de molen er qua 
onderhoud heel goed bij staat, maar dat er voor het behoud en draaiende 
houden van de molen dringend behoefte is aan support van (jongere) 
vrijwilligers. De molen staat immers midden in het dorp en bepaalt het 
Thesinger dorpsgezicht. 

Roelie Karsijns 

Fietsende voorzitter op bezoek bij Thesinger molen

In gesprek op de omloop van de molen (foto Roelie Karsijns)

Meer weten over de molen? • In de G&T Express van augustus 2021 staat een hoofdartikel over de molen met veel informatie 
 • De molenwieken draaien elke zaterdag van 10.00 uur tot ca. 14.00 uur en de molen is dan open voor bezoek.

Dorpshuis de Leeuw organiseert zaterdag 24 september weer een 
Buurtlunch. Een gratis lunch. Voor alle inwoners van Garmerwolde. 
Vorig jaar bleek de Buurtlunch een groot succes. Dus besloot het 
bestuur: ‘dat doen we nog eens’. 

Onze Buurtlunch wordt gesponsord door de gemeente en door het Oran-
jefonds. Het Oranjefonds stelt namelijk een kleine subsidie beschikbaar 
voor het organiseren van een zogenaamde Burendag. En … ook al 
beperkt die Burendag-activiteit zich tot een gezamenlijke lunch, dan nog 
krijg je subsidie. En de gemeente Groningen heeft ons begin dit jaar een 
subsidie van € 3000 verstrekt om activiteiten te ontplooien die het dorps-
huis-gebeuren weer op gang moeten brengen. Na ruim twee jaren van 

Buurtlunch bij Dorpshuis de Leeuw
inactiviteit vanwege corona, is Dorpshuis de Leeuw een beetje ‘uit zicht’ 
geraakt. 
We denken weer aan een lunch in de buitenlucht, rondom De Leeuw. Van 
half twaalf tot twee uur. Verdeeld in twee tijdsblokken. Als het weer meezit, 
tenminste. Anders gaan we naar de grote zaal. Er komt binnenkort nog 
een flyer door het dorp 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 laatkomers ‘de hond in de pot’ zullen vinden. Verder 
komt er natuurlijk een aankondiging in onze nieuwsbrief en op onze web-
site www.dorpshuisdeleeuw.nl. Voor alle zekerheid: zet die zaterdag nu 
alvast in uw agenda!

Bestuur Dorpshuis de Leeuw

Terugblik: In 2021 een heel gezellige bijeenkomst (foto Henk Vliem)
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Ties Kalk werd 84 jaar geleden geboren in Thesinge. Over zijn leven 
kan hij zo veel vertellen dat we er meerdere kranten mee zouden 
kunnen vullen. De tijd vliegt dan ook om in een middag bij Ties en 
zijn vrouw Menka Kalk-Ellérie. 

Abonnees vanaf de beginperiode van de G&T zijn ze, Ties en Menka. 
Ze wonen aan de Rijksweg in Ruischerbrug en hebben daar een prettig 
sociaal leven. De banden met Garmerwolde zijn voor beiden door de 
jaren heen ook sterk. Ties speelde toneel bij Rederijkerskamer Wester 
en Menka was lid van de Plattelandsvrouwen. Als vrijwilliger is Ties 
jarenlang eerste molenaar op de Noordermolen van Noorddijk. Hun 
oudste dochter is tweede molenaar en heeft deze taak grotendeels 
overgenomen; ze woont met haar gezin naast de molen. Dit vak zit 
duidelijk in de genen want ook de opa van Ties was molenaar, in 
Thesinge. In Ruischerbrug speelt Ties biljart, doet aan klaverjassen en 
sjoelen en heeft hij jarenlang toneel gespeeld bij EMS (Eendracht Maakt 
Sterk). Vanwege zijn inzet als vrijwilliger op allerlei gebied heeft Ties drie 
jaar geleden een lintje gekregen. 

Jonge jaren in Thesinge
In 1938 werd Ties geboren in Klunder in het huis van zijn opa en oma. 
Opa was daar molenaar op de watermolen waarvan nu nog als restant 
een vierkant gebouwtje staat bij het huis van Angel in Klunder. De molen 
is dus afgebroken evenals het woonhuis dat daarna nieuw is gebouwd. 
‘Mijn vader was boerenarbeider en moeder was dienstmeisje bij boeren. 
Mijn ouders waren heel jong toen ik op komst was en mijn grootouders 
leek het beter dat de bevalling bij hen thuis in Klunder zou gebeuren. Ik 
ben opgegroeid in de Kapelstraat achter de pastorie. Met Gerrit, de zoon 
van dominee De Vries, heb ik veel gespeeld rondom de Kloosterkerk. 
Op verzoek van mijn grootouders ben ik gedoopt in de Kloosterkerk, 
maar mijn ouders en ik zijn nooit kerkelijk geweest. Ik ging naar de 
openbare lagere school in de Kapelstraat. Van meester Van der Molen 
heb ik heel veel geleerd over de natuur. Hij liet ons bepaalde planten 
zoeken die wij dan samen determineerden. De meester kon absoluut 
niet zingen maar dat werd opgelost door de dominee die ons zangles 
gaf met begeleiding op zijn viool. Met mijn ouders ben ik verhuisd naar 
het hoekhuis waar nu de familie Schuppert woont. In oorlogstijd hebben 
wij daar benauwde periodes gekend.’

Oorlogsjaren
‘Mijn vader moest werken in Duitsland en werd in Emden geplaatst. Hij 
vluchtte daar weg en kwam lopend naar huis. Hij werd weer opgepakt 
en hetzelfde herhaalde zich. Wéér liep hij van Emden naar Thesinge om 
daar de verdere oorlogsjaren onder te duiken. In Winschoten kocht hij 
een krentenbrood waar ik ook een plakje van kreeg. Ik kreeg jarenlang 
in de familie nog te horen dat ik het brood weggooide en toen gezegd 
heb: ‘Ik eet gain stoet mit stainen’. Ook weet ik nog dat de kleermaker, 
snieder Wierenga van de Schutterlaan, met een doos waar een kostuum 
in hoorde te zitten, door het dorp ging om de mensen met briefjes te 
waarschuwen dat er een razzia op komst was. Ik schat dat de helft van 
de Thesingers in het stille verzet zat. Er zaten heel veel onderduikers in 
het dorp die door de bewoners van voedsel werden voorzien. Mijn vader 
had geen inkomen meer en wij werden door het dorp onderhouden. Hij 
heeft zich wel verstopt op het zoldertje van het baarhuisje op de 
begraafplaats aan de Molenweg. Via een boom klom hij door een gat in 
het pannendak naar binnen. De Duitsers waren bang om het baarhuisje 
te doorzoeken omdat daar indertijd overledenen met besmettelijke 
ziekten werden opgebaard. In onze woning zaten ‘blinden’ aan de 
binnenkant van de ramen. Als kleine jongen heb ik door de spleet die 
erboven zat wel naar buiten geloerd als er een razzia gaande was. Dat 
zijn erg nare beelden uit mijn jonge jaren.’ 

Zomers in Thesinge
‘Wij zwommen altijd in ‘Klunderhoek’. Totdat er een jongen overleed aan 
de ziekte van Weil. Dat kan ik me nog goed herinneren. Vissen in het 
maar was ook een liefhebberij. We voetbalden met de dorpskinderen 
van alle gezindten op het weiland achter het huis richting Klunder dat nu 
afgebrand is. We hadden vroeger drie weken zomervakantie en 

Verhalenverteller uit onze buurt

vermaakten ons met weinig speelgoed. Ik kreeg een bokkingkist waar ik 
met deksels van schoenpoetsdoosjes wielen aanmaakte en zelfs een 
stuurinrichting in fabriceerde. Ik haalde bij de timmerman een spint zand 
(dit is een flinke schop vol) en kon uren samen met Gerrit spelen met 
mijn eigengemaakte trekker en kar. Toen we wat ouder waren hebben 
we in opdracht urenlang de tandwielen van het kapotte uurwerk van de 
Kloosterkerk gevijld. Wij waren vaak te vinden op de zolder van de kerk 
en ik weet nog dat de klok weer aan de praat is gebracht. De gewichten 
van de klok zijn toen aangebracht. Dit zijn kleine hunebedstenen en dit 
systeem werkt nog steeds. Natuurlijk haalden we ook kwajongensstre-
ken uit. We hebben eens een lang touw aan de klok vastgemaakt en 
door het dak heen naar buiten gegooid. Midden in de nacht hebben we 
vanuit het weiland achter de kerk de klok geluid. Het dorp heeft nooit 
geweten hoe dit kon. Ook slepen met oud en nieuw deden wij altijd. 
Zonder dingen te vernielen haalden we originele grappen uit. Haha, ik 
herinner me dat wij de Garmerwolder kerstboom hadden ontvreemd en 
dat we halverwege de jeugd uit Garmerwolde tegenkwamen met de 
Thesinger kerstboom.’

De vijftiger jaren
‘Mijn vader had in een grote kinderwagen een Hoover wasmachine 
geïnstalleerd. Voor één gulden konden de huisvrouwen hier bij toerbeurt 
gebruik van maken. Zo’n langzaamwasser moest gevuld worden met 
warm water waarna de zeepklopper erdoor gehaald werd en het 
wasgoed met schoepen heen en weer bewogen werd. Daarna haalden 
ze de was door de wringer en spoelden hem in grote teilen. Het water 
met zeepsop dat eerst gebruikt werd voor de witte was, kon nogmaals 
gebruikt worden voor de bonte was.’ Ties haalde aan het eind van de 
dag de wasmachine op wielen achter zijn fiets aan weer thuis. De 
gulden voor het gebruik lag netjes onder de bekleding van de kinderwa-
gen.
‘Tot mijn vijftiende heb ik in Thesinge gewoond. Ik zat al op de mulo toen 
mijn ouders verhuisden naar de Hildebrandstraat in Garmerwolde. Met 
mijn diploma mulo-B kreeg ik een baan in de administratieve sector. In 
militaire dienst kwam ik daarna als monteur op een radarstation in de 
wereld van techniek terecht.’ 

Werkzaam leven
‘Na mijn diensttijd kreeg ik een baan bij de EGD, Energiebedrijf 
Groningen en Drenthe. Ik was er vertegenwoordiger en gaf voorlichting 
over elektriciteit en het gebruik ervan. Ook op radio Noord en Drenthe 
hield ik praatjes over dit onderwerp. Het was heel interessant werk met 
veel nieuwe ontwikkelingen. In 1965 zijn Menka en ik getrouwd. We 
hebben één jaar in Ten Boer gewoond, daarna dik tien jaar in Ruischer-
brug aan het Haverplein totdat we dit huis aan de Rijksweg konden 
kopen. We wonen hier al vijfenveertig jaar met heel veel plezier. Op mijn 
vijfenvijftigste kon ik met pensioen. Ik vind dat ik daar enorm geluk mee 
heb gehad. Er was genoeg vrijwilligerswerk te doen en ik heb veel 
geklust in de huizen van onze drie dochters. Ik had tijd om te vissen, te 
biljarten, speelde toneel en was veel bezig op de molen. Ik heb me geen 
moment verveeld.’ 

Truus Top-Hettinga

Ties en Menka Kalk- Ellérie (foto Henk Tammens)
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Oproep: Rondje Nostalgie is op zoek naar …
Weet u het nog: het laatste Rondje Nostalgie in 2018 hoeveel 
reuring dat in Garmerwolde bracht? Voorjaar 2020 stond ons 
 programma weer op de rails, maar helaas gooide
corona roet in het eten. Begin 2022 zijn we weer voorzichtig 
 begonnen met opstarten, maar de dreiging van corona was nog 
steeds aanwezig: dus weer geen Rondje Nostalgie en alles door-
geschoven naar mei 2023.

In klein comité zijn we afgelopen maanden bezig geweest om alvast iets 
op de rails te zetten voor 2023. We krijgen dan de mogelijkheid om weer 
een historische dorsmachine naar Garmerwolde te halen. Om zo’n 
‘dorskastmachine’ te laten draaien moeten we wel over korenschoven 
kunnen beschikken. Met onze akkerbouwer Piet van Zanten gepraat 
- binnen de club kun je zoiets prima regelen - en hij stelde een perceel 
tarwe beschikbaar.
Op 23 juli was het koren rijp om te zichten, dit is handmatig 
oogsten van het graan, en de korenschoven werden 
rechtop gezet. Daarnaast was er een prachtige historische 
zichtmachine die Handelsonderneming Arends te Rhee 
beschikbaar heeft gesteld.

Maar hoe nu verder naar mei 2023?
Door diverse oorzaken is het team van Rondje Nostalgie 
gehalveerd, en we zijn nu met een comité van vijf personen. 
Hiermee lukt het niet om volgend jaar een Rondje Nostalgie 
op de rails te
zetten.
Daarom zijn we op zoek naar meedenkers, mensen die 
vanaf het begin willen aanschuiven aan de vergadertafel en 
die iets hebben met Rondje Nostalgie. We vergaderen eens 
per maand vanaf september 2022 tot en met mei 2023. 

Ervaring is niet per se noodzakelijk want iedereen heeft zo zijn eigen 
kwaliteiten. Daarnaast zijn verenigingen van harte welkom om ideeën 
aan te dragen om tijdens de dag iets (samen) te organiseren en zich 
hierbij aan te melden.
Mochten er eind september niet voldoende enthousiaste aanmeldingen 
binnen zijn om ons team te versterken, zullen we ons genoodzaakt zien 
om Rondje Nostalgie op te heffen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Bel of mail ons gerust: 
06 47 259 727 of info@rondjenostalgie.nl. We horen graag!

Team Rond Nostalgie:
 Ineke Schelhaas, Remon Schuttinga, Piet van Zanten

 Gert Kattenberg, Jacob Arends

(foto’s Sieb Klaas Iwema)

Op zaterdag 17 september heeft de Activiteitencommissie Garmerwolde 
een garage sale georganiseerd. Vanuit garages, schuren en opritten bie-
den dorpsbewoners hun tweedehands spullen te koop aan. De garage 
sale vindt plaats in heel Garmerwolde (met uitzondering van Zevenhuis-
jes) en duurt van 10.00 tot 14.00 uur. 
Er komt nog een flyer met de snuffelroute. Op 17 september is deze ook 
te krijgen in Dorpshuis de Leeuw, waar je ook terecht kunt voor een 
drankje. 

Garage sale Garmerwolde
Wil je meedoen als verkoper? Stuur dan voor 1 september een e-mail 
naar: jannekevermaas@hotmail.com, onder vermelding van naam,  
adres, telefoonnummer en waar je te vinden bent (voorzijde / garage / 
achterzijde enz.).

Namens de Activiteitencommissie  Garmerwolde, 
Janneke Vermaas
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Matt en z’n matties door Matthieu Visser

De boerderij van de familie Groothoff aan 
de Lageweg was het decor van het 
Schilderweekend op het Grunnegerlaand. 
Schilder Bas van Delden reed rond op zijn 
fiets, verfmandje achterop, om de elf 
cursisten snel van feedback en nieuwe verf 
te voorzien. 
(foto Bas van Delden)

Bolchrysantenactie voor GEO
In week 38 is het weer tijd voor de jaarlijkse verkoop van bolchrysanten 
ten bate van VV GEO. 
Rond 20 september komen mevrouw Jantje Ypey en haar helpers met 
planten in meerdere kleuren langs de deuren. Als u een bepaalde kleur 
of een bepaald aantal planten wilt reserveren dan kan dat rechtstreeks 
bij Jantje Ypey. Tel. 050 302 1714.

Viswedstrijd
Ook dit jaar wordt er, ondanks de bekende bezwaren, voor de jeugd in 
Thesinge een viswedstrijd gehouden. Op zaterdag 10 september 
kunnen kinderen tot en met twaalf jaar tussen beide bruggen een 
hengeltje uitwerpen. Tijd: van 14.00 tot ca. 15.30 uur. Opgave vooraf is 
niet nodig.

Koos van de Belt 

Al een aantal jaren geef ik sportlessen voor volwassenen en seni-
oren in Thesinge. Sinds een paar jaar doe ik dat ook in de gymzaal 
van Garmerwolde. Lekker bewegen in eigen omgeving, samen met 
dorpsgenoten.
 
Dinsdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur is er een sportles voor dames en 
heren vanaf ongeveer zestig jaar en ouder. In dit uur doen we van alles. 
Na de warming-up gaan we meestal bewegen op muziek en doen we 
krachtoefeningen. Soms individueel, soms in tweetallen, maar ook doen 
we regelmatig een krachtcircuit, waarbij alle spieren aan bod komen. 
Daarna gaan we met sport en spel aan de slag, maar wel op wandel-
tempo.
Elke week weer wat anders en alle onderdelen van het lijf en de hersenen 
komen aan bod. Je ziet dat het kind in iedereen toch nog aanwezig is en 
dat je toch best dingen kan doen, waarvan je dacht dat je ze niet meer 
kon. Het is goed om je lijf en hersenen steeds weer nieuwe dingen aan te 
bieden, daar blijf je fit door.

Bewegen doe je voor je hele leven
Dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur is er een gym-/fitnessuur voor 
(voornamelijk) dames van alle leeftijden. Hier ligt het tempo iets hoger 
(maar iedereen kan op haar eigen tempo gewoon meedoen) en doen we 
geen spel en sport, maar eindigen we met wat buikspier oefeningen op een 
matje op de grond. Lekker een uurtje alle spieren in je lijf even laten bewe-
gen en het luie zweet eruit laten komen.
Heel belangrijk is dat er ook gelachen wordt. Samen bewegen stimuleert 
elkaar en maakt het ook leuker. Op dit moment zijn er twee leuke groepen, 
beide groepen kunnen versterking van nieuwe deelnemers gebruiken. 
Dus mocht je na de zomervakantie aan iets nieuws willen beginnen, kom 
dan eens langs in de gymzaal in Garmerwolde. Je kan altijd twee lessen 
mee proefdraaien. We beginnen weer op dinsdag 6 september. 
Voor meer informatie bel 06 44 464 809 of mail naar j.tox@ziggo.nl.
Mocht je in Thesinge wonen, dan ben je ook altijd welkom bij de sport-
groep daar op de dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.

Jeanette Toxopeus
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Foto van de maand
Zomer! Wat is er mooier dan van de brug in 
het Damsterdiep te springen! 
(foto Sieb-Klaas Iwema)

Elke dinsdag
Garmerwolde; 20.00 - 22.00 uur: 
Open breigroep De Geitenbreiers. 
Info: 06 54 722 548 (Hieke).
Vrijdag 26 augustus
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Kaartclub ‘ De Eendracht’.
Woensdag 31 augustus
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: Vergadering 
Themagroep Festiviteiten, Sport 
en Cultuur
Vrijdag 2 september
-  Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 

Ophalen oud papier.
-  Thesinge, Trefpunt; van 17.00 

- 19.00 uur: Borreluurtje met 
frituur.

Zaterdag 3 september
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier.
Woensdag 7 september
-  Garmerwolde, jeu-de-boules-

baan; 14.00 uur: jeu de boules 
(bij goed weer). Info Pia Pops, 
tel. 050 541 65 87. 

-  Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 
uur: Inloopochtend Noaberstee 
(vanaf 7 september weer elke 
woensdag).

Zaterdag 10 en zondag 11 
september
Open Monumentendagen
-  Garmerwolde, kerk en toren; 

10.00 - 16.00 uur, kerk tot 17.00 
uur: Foto-expositie in kerk, toren 
gratis te bezoeken, audiotour 
beschikbaar. OSO (lunchroom) 
geopend. (Zie ook artikelen)

-  Garmerwolde, museum 
Melkfabriek; 10.00 - 17.00 uur

-  Garmerwolde, dorp; ‘Wandeling 
door Garmerwolde’

-  Thesinge, molen en smederij-
museum; zaterdag 10.00 - 16.00 
uur. (Zie artikel).

Thesinge, dorp; 14.00 uur: 
Viswedstrijd voor de jeugd tot en 
met twaalf jaar
Dinsdag 13 september
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw; 20.00 uur: kaartclub ‘De 
Soos’
Donderdag 15 september
Garmerwolde, Dorpshuis de 
Leeuw: 14.30 uur: Garmerstee
Vrijdag 16 september
Thesinge, Trefpunt; 20:00 uur: 
ALV EcoThesinge. 
Meer informatie of lid worden?  
Zie EcoThesinge.nl

Zaterdag 17 september
-  Garmerwolde, dorp; 10.00 

- 14.00 uur: Garage sale. (Zie 
artikel)

-  Thesinge, Trefpunt; Dorpshuis-
sessies; 20.00 uur. Optredens 
van o.m. Beans ‘n’ Bacon (met 
Harjo de Poel) en Rommy 
Gabay (met Bas Duursema). 
Entree is gratis. Meer info op 
dorpshuissessies.nl.

Woensdag 21 september
Garmerwolde, jeu-de-boulesbaan; 
14.00 uur: jeu de boules (bij goed 
weer). Info Pia Pops, 
tel. 050 541 65 87. 
Donderdag 22 september
Beide dorpen, vanaf 8.00 uur: 
GoudGoed – zie afvalwijzer 
(gemeente.groningen.nl/afvalwijzer)
Zaterdag 24 september
-  Garmerwolde, Dorpshuis; 

11.30-14.00 uur: Buurtlunch (Zie 
artikel)

-  Thesinge, Thaisner DörpsRun; 
vanaf 14.30 uur.  
www.thesingerun.nl (Zie artikel)

Donderdag 29 september
-  Garmerwolde, Dorpshuis de 

Leeuw; 10.00 uur: Koffiemorgen

-  Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Stichting Leefomgeving 
Thesinge. Bijeenkomst gebieds-
verkenning. (Zie artikel). 

Vrijdag 30 september
Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: 
Kaartclub ‘De Eendracht’.

Kaartclub 
De Eendracht
Vrijdagavond 29 juli werden de 
kaarten weer geschud in Trefpunt 
door klaverjasliefhebbers van 
kaartclub De Eendracht. Dankzij 
Kor van Zanten werd voorkomen 
dat er drie ‘staande nummers’ 
waren en kon er volop geklaver-
jast worden. Aan het eind van de 
avond werden de prijzen verdeeld: 
1e Dora Westra 5267 ptn
2e Rieks Ridder  5068 ptn
3e Reinder van der Veen 4758 ptn

De volgende keren zijn vrijdag 26 
augustus en 30 september om 
19.30 uur. Tot ziens.

Dick Verweij


