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baarheid kleine dorpen uitge
boek gekregen en daarin
staat op welke manier je een
bepaald probleem kunt oplos
sen. De onderwerpen in het
boek zijn: geschiedenis en
provinciaal beleid, ruimtelijke
ordening en woningbouw,
middenstand . postvoorzienin
gen, sociaal culturele voorzie
ningen, dorpshuizen, onder
wijs, openbaar vervoer en
fondsen' .

Hebben jullie al veel bereikt?

Ja, provincie en gemeente
zien het belang van ons werk
in, waardoor er vaak snel ge
werkt kan worden. Maar er
zijn ook zaken, die geen
stand houden. Toen in 1979
de PTI met de eerste rijden
de postkantoren kwam, heeft
de vereniging ervoor gezorgd,
dat er ook dorpen, die niet op
de route lagen, in opgenomen
werden. Maar nu wordt dat
weer veranderd.
OoK hebben wij geadviseerd
in de mogelijkheden van café
'De Leeuw'. Wij zien graag,
dat er een exploitatiesubsidie
op wordt gegeven in tegen
stelling tot de gemeente, die
de mogelijkheid onderzoekt
hel café te kopen.
We hebben een folder sa
mengesteld, waarin we
duidelijk maken hoe we de
leefbaarheid van dorpen
trachten te handhaven of te
verbeteren. Terwijl we daar-
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leefbaarheid. Nu was er al wel
een bundeling van dorpen in
Drente en Friesland, maar
niet in Groningen. De vereni
ging werd dus opgericht om
op te komen voor de belan
gen van kleine dorpen, waar
bij de meeste dorpen in
noordoost en noordwest Gro
ningen liggen. Als het meest
geïsoleerd, werden ze het
meest bedreigd. Er meldden
zich direct dertig à veertig
dorpen, nu zijn er al nege
nennegentig lid.
De tweede reden van oprich
ting is, dat dorpen vaak indi
vidueel bezig waren, waar
door de gemeente gemakke
lijk een verdeel- en heerstac 
tiek kon volgen. Nu kan de
vereniging druk uitoefenen.

Hoe zijn jullie te bereiken?

'Via de plaatselijke verenigin
gen van dorpsbelangen of
stichtingen dorpshuizen kan
advies gevraagd worden of
om ideeën verzocht worden
aan ons bestuur, dat maan
delijks vergadert en de gang
van zaken bepaalt. We zijn
namelijk de enige onafhan
kelijke neutrale vereniging en
we worden door het rijk via de
provincie betaald. In het begin
moesten we weleens werk
zoeken, nu komt het binnen.
We nemen ook weleens zelf
initiatieven. In 1980 hebben
we een handboek voor leef
geven. Ieder dorp heeft zo'n

maar een adviserend en be
geleidend orgaan. We werken
ook samen met andere instel
lingen'.

Wie heeft de vereniging op
gericht en wanneer?

In mei 1978 is de vereniging
opgericht door de heren
Keyer uit leerijp, Mansholt uit
Vierhuizen (beiden boeren ),
Mantingh uit Nieuw Scheem
da (onderwijzer) en Annet
Broekhuizen (sociaal cultureel
werkster) uit Zuurdijk. In hel
begin was het enkel een
secretariaat, dat iemand er
gewoon bij deed. Vrij primitief.
PROBE (= provinciaal bege
leidingsorgaan voor sociaal
cultureel werk) vroeg subsidie
aan voor opricht ingskosten en
kreeg f 10.000,- van de pro
vincie. Na een nieuwe aan
vraag in het kader van werk
verruimende maatregelen of
te wel TAP (= tijdelijke ar
beids plaats) kwam Leo Har
dus erbij.

Waarom is de VKDG opge
richt?
Daar waren twee redenen
voor. De eerste is, dat er een
voorontwerp streekplan was
uitgekomen; dat is een
ruimtelijke ordenings kwestie
en daarin staat wat er wel en
niet mag in de provincie. Er
bleek, dat er voor de kleine
dorpen niet veel meer of
eigenlijk weinig werd gedaan,
ze werden bedreigd in hun

Op 26 oktober j.1. ging in
Garmerwolde de voorlich
t ingsfilm van de VKDG in
première. De comme ntator
bij deze f ilm is Leo Hardus,
bekend Groninger fot ograaf
en coörd inator van de ver
eniging. We gingen met
hem praten om meer ove r
de VKDG en de f ilm te ho
ren .

De Vereniging Kleine Dorpen
Groningen
Een zaak van groot belang

f,

Wat is de doelstelling ?

Het behartigen van de belan
gen van de kleine dorpen in
de meeste ruime zin des
woords, teneinde de leefbaar
heid van die dorpen te be
houden en zo mogelijk te ver
beteren.

Wat doet de vereniging?

Er is indertijd begonnen met
het houden van een en
quête in die dorpen, di", niets
meer mochten en maximaal
vijftienhonde rd inwoners had
den, om te weten te komen
waar de behoeften lagen, (zie
foto. de tekst komt van de re
dactie!). Daaruit kwamen za
ken als woningbouw, post
voorzieningen , onderwijs, in
stand houden van caté's,
openbaar vervoer, ondersteu 
nen van voetbalverenigingen
en subsidie regelingen.
We hebben het streekplan
bestudeerd en in het begin
was dat een stapel papier van
een decimeter hoog. Nu wordt
het gelukkig wat dunner. 'Ik
zal een voorbeeld geven',
zegt Leo Hardus. 'Als iemand
in een dorp een klein bedrijf
wil beginnen, moet een be
stemmingsplan worden gewij
zigd en daarvoor moet de
gemeente altijd goedkeuring
vragen aan de provincie, die
weer kijkt of het in het
streekplan past, een heel ge
doe. Wij kennen nu de wegen
en kunnen advies geven. Wij
zijn geen uitvoerende instantie



dhr. Pruis krijg t zijn Oscar van dhr. Bijsterveld

De filmploeg in actie

mee bezig waren bleek het
noodzakelijk ook een film te
maken'.

Waarom was die film noodza
kelijk?

'Er kwamen vragen van dor
pen binnen op jaarvergade
ringen om een film te draaien
over de provincie . Andere
provincies hadden al wel zo 'n
film. maar Groningen niet.
Verder vroegen allerlei or
ganisaties. scholen. het
V.V.V. wat we nu eigen lijk
deden en of we geen mate
riaal hadden . We begonnen
toen aan de folder. we werk 
ten ook al aan een film en het
bleek dat we heel makkelijk
subsidie konden krijgen als
we deze twee samenvoegden.
De titel van de film is: ' K1eine
dorpen. een zaak van groot
belang'.
Hij gaat over het dorp 'Ner
genshuizen'. Daarin zijn al
lerle i voorzienin gen. zoals
betaalbare woningen . goed
openbaar vervoe r. midden
stand, school. dorpshuis.
posterijen. industriële en toe
ristische bedrijvigheid. ZO 'n
fijn dorp bestaat niet en de
vraag is nu: 'Waarom niet?'
Allerlei mensen uit de dorpen

verte llen. hoe ze proberen
bepaa lde voorzien ingen in
stand te houden en daamaast
is er commentaar van de
VKDG en wordt er aangege
ven waar en hoe men oplos
singen :,eelt gevonden. De
film eindi gt met algemene
beelden en algemene con
clusie.
Het heelt drie jaar geduurd
om de film te maken en we
hebben op dertig plaatsen in
de provincie gefilmd.
leder. die wil . kan hem huren
voor f 50.- (dat hangt same n
met de subsidiebepalingen).
Meesta l wordt hij aange
vraagd c100r dorpsbelangen.
scholen en de gemeente. Hij
is nu al zo'n vijft ien keer ver
huurd. Er is een dorp. ik
noem geen naam. waar zowel
het buurthuis als dorpsbelan 
gen hem willen huren. Nu wil
het buurthuis dat hij geblok
keerd wordt voor dorpsbelan
gen. Er is dus al strijd om de
film!
In Garmerwolde is de film in
première gegaan voor 200
genodigden. Omdat Simon
Veninga deze bijeenkomst zo
goed verzorgd heelt. waar
door hij overigens zelf niets
van de film heelt gezien.
wordt de film gratis ter be-

schikking gesteld aan Dorps
belangen'. .
(Bij het ter perse gaan van dit
artikel is de datum nop niet
bekend. redaktie ).

Gebeurde er nog iets onver
wachts bij de opnamen?

'Natuurlijk, maar één van de
leukste dingen is. dat terw ijl
we in Enumatil een interview
opnamen met de heer Pruis.
er zomaar een dorpel ing (de
heer Algema) het beeld bin
nenreed op zijn fiets en com
mentaar begon te leveren. We
bleven doorgaan met opne
men en dit werd uiteindelijk
het belangrijkste stuk van de
film. Op basis daarvan is er
een Oscar uitqereikt'. (zie fo
to )
AI met al is de Vereniging
Kleine Dorpen Groningen een
zaak van groot belang. ook
voor Garmerwolde. Thesinge
en omstreken !

Peta Jurjens
Elisabeth Schul ing

Kerkdiensten
2 december. Garmerwolde.
10.00 uur. ds. C. de Vries
Batenburq, doop,
9 december. Thesinge.
10.00 uur. ds. E.J. Helting.
Ten Boer.
16 december. Garmerwolde .
10.00 uur. mw. cand. J. van
der Steeg-Venema. Delfzijl.
23 december. Thesinge.
10.00 uur. ds. C. de Vries
Batenburg.
24 december. Thesinge.
20.30 uur. gezamenlijke
kerstnachtzangdienst. m.m.v.
Ju liana.
24 december. Garmerwolde.
22.00 uur. gezamenlijke
kerstnachtzangdienst m.m.v.
Harmonie .
25 december. Garmerwolde .
16.00 uur. kerstfeest voor de
kinderen.
30 december. Thesinge.
10.00 uur. ds. A. Sevenster.
Noorddijk.
31 decembe r. Garmerwolde.
19.00 uur. ds. C. de Vries
Batenburg .

Rabobank r:J
geld en goede raad

Garmerwolde,

tel. 050-416202
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Afscheid van
Henk van Weeghel j

De redakt ie moe t helaas af
scheid nemen van Henk van
Weeghel , die door zijn drukke
bezigheden geen kans meer
ziet te blijven fotograferen
voor de G. en T. Omdat we al
een beetje in Sinte rklaas
stemming zijn en Henk de
extra-ins panning wel waard
achten, volgt nu een gedicht.

Voor Henk !

De kunst van 't fotografe ren
is missch ien wel aan te leren
maar als je 't al van jongsal
kan
is dat wel een voordeel, man'

En zoa ls een iede r weet
bij de kunst hoort heel wat
zweet
want ... (dit is gee n nieuw
idee)
'kunnen is één , doen is twee'!

Je hebt erg veel werk verzet
kwam weleens te laat in bed
maar op t ijd kwam de illustra 
tie
dat is toch een he le pres tatie.

Veel foto's , door jou gemaakt
zijn in het bez it geraakt
van dorpeli ngen en verwan
ten,
die ze zage n in de krant en .

Beperk ing sie rt een goed ge
dicht
vandaar dit kleine overzicht.
Voor alle foto 's die je schoot
is onze dank oprecht en
groot !

De redaktie .

Van de redaktie
Over de enquê te

Wij zijn benieuwd hoe onze
lezers nu e igen lijk over onze
krant denken . Natuurl ijk horen
we we leens wat , zo van :
'mooie krant deze keer', of
'kun nen jullie niet eens wat
meer.. .' of : 'van mij hoeft dit of
dat niet' . Maar echt een bee ld
van wat u nu be lang rijk , leuk
of interessant vindt voo r onze
dorpskrant, hebbe n we niet.
En dat is wél belangrijk voor
het make n van een krant vóór
en dóór de do rpen.
Vanda ar deze enquête, die u
als bijvoegsel in de kra nt
aantreft. Wij verzoeke n u de 
ze lijst meteen in te vullen!
Hij wordt binnen een week na
verschijning van de krant doo r
een redaktiel id bij u afge 
haald. In de volgende krant
kunt u de uitslag lezen. Door
rekeni ng te houden met de
mening van de lezers kunnen
wij een nog betere dorpskrant
maken! Alvast bedankt voor
de moeite ...

De kerstkrant

De feestelijke december-krant
wi llen wij vóór de kerstdagen
laten verschijnen . Daaro m
moet de kopij deze keer eer
der worden ingeleverd:
sluitingsda tum is vrijdag 7
december.

Tuinkeuring
Thesinge
De uitslag van de traditione le
tuinkeuring is dit jaa r:

Kleine tuinen:
1e prijs :
J . Boss, Moeshom 5.
2e prijs:
W. Plijter , Bakkerstraat 3.
3e prijs :
Mevr. I. Pleite r, Molenweg 12.
Eervolle vermelding:
A. de Vries, Molenweg 16

Grote tuinen:
1e prijs :
Mevr. Hofman, G.N.
Schutterla an 40
2e prijs :
F. Oudman, G.N . Schutterlaan
9
3e prijs:
J . van Hemm en, G.N.
Schutterlaan 7a
Eervolle vermelding :
J. Blaauw, G.N. Schutterlaan
21

Door ziekte van de jury is de
uitslag twee maan den te laat
binnengekomen. Dit is e rg
jammer want het mooie is van
de meeste tuint jes af. Het be
stuur heeft toch gem eend dat
het plaatsen van de bordjes
juist is. Velen vragen zich nu
misschien af of de prijs te
recht is, maar de jury heeft
vanaf mei de tuint jes een paar
kee r bekeken en aan de hand
hiervan de prijzen toegekend.

Het best uur van Dorpsbe lan
gen Thesing e.

JANTJE BETON
De Nationale Je ugdcollecte
'84 hee ft in Thesinge en
Garmerwolde het schitterende
resultaat van f 546,- opgele
verd . Waarvoor hartelijk dank!

Wist U dat... .
... de G. en T. van alle Gro
ning er dorpskranten de lees
baarste is?
... dit bewee rd is door Leo
Hardus. die we geïnterv iewd
hebben voor deze krant.
... de kopij voo r de dece m
berkrant uiterl ijk op vrijdag 7

. december ingeleve rd moet
zijn.

Stoomfluitjes
Te koop aangeboden: z.g.a.n.
don kerbl auw kinderwagen ,
met loebehoren. Ter Veer, L.
v.d. Veenstraat 3, Gar
merwe lde. lel. 050-41 3045.
Te huur: Sint & Piet-kos
tuums, volledig verzorgd . G.
Branbergen, Ommelander
straat 57, Ten Boer, tel. 1275.

Restaurant
" de Pleisterplaats"

• voor gezelligheid
• voor kwaliteit
• en bovenal betaalbaar'

Gaykingastra1t1 32
979t eH Ten Boer
tel. 05902-144 t

Motor of
bromfiets

HOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Bc vag.hd

Lev ering van all e soorten
r ijw iel en, m o t oren,

bromfietsen
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TELEFOON 05902- 1624
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S p e cia us t In ro ua c e s . d rog e en vers e w or st
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'Î.-.,~ -~ J . FEENSTRA
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~ , . _'H. Rijksweg 145

/ ....., ~'" Ruischerbrug
, ,L;. ede ls lager . Tel. 050.416413

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



Produkten uit verre landen

Koffie, deel 2
De koffieplant

De koffie word gemaakt van
de zaden van de koffieplant.
Deze plant kan een boom
worden van vijft ien meter
hoogte. Om de bloei te be
vorderen en het oogsten ge
makkelijk te maken, word t de
koffie boom gesnoeid zodat de
boom niet hoger wordt dan
twee á drie meter. De bloe
men zijn wit van kleur en
geuren heerlijk . De vruchte n
zijn groen en worden bil het
rijpen dieprood van kleur. Aan
een tak kunnen zowel
bloesems zitten als onr ijpe en
rijpe vruchten. De vruchten
worden koffiebessen ge
noemd. De bessen bevatten
mees tal twee zaden. Dit zijn
de koffiebonen . Een nieuwe
koffieaanplant begint met het
laten kiemen van zaden in
kleine bakjes . De planten
worden op het veld uitgezet
wanneer zij een half jaar oud
zijn. Soms worden zij pas na
twee jaar uitgeplant. De kof 
fieplant begint na drie Jaar
vruchten te dragen. Op plan
tages worden de planten
twint ig tot veert ig Jaar oud .

De verbouw van de koffie

De koffieboom groeit in voch
tige en warme gebieden van
de wereld. Deze gebieden
worden de tropen en subtro 
pen genoemd. De k(jffieboom
groeide oorspronkeliik In bos
sen. De boom zal pas goed
groeien in een vruchtbare en
humusrijke grond. met vol
doende vocht en in een
schaduwrijke omgeving. In

berggebieden groeien de .
beste kwa liteiten koffie . Er IS

in deze gebieden echte r kans
op nachtvorst, waardoor de
gehele koffie aanplant verme 
tigd kan worden. Dit was
enke le jaren geleden het g~val
in Brazilië, waardoor de prus
van de koffie omhoog ging.

Net als bij onze appelbomen
bestaan er verschillende
soorten koffiebomen. De
soort, die de beste kwaliteit
levert, is de arabica koffie.
Deze soort wordt gebruikt in
de kwaliteiten goudmerk en
zilvermerk. Andere soorten
zijn de robusta en de liberica.
Deze hebben minder geur en
aroma, maar zij geven een
pittige smaak aan de koffie .
Zij worden gebruikt voor de
kwaliteiten roodmerk en
paarsmerk.
Bij de oogst worden de koffie
bessen met de hand geplukt.
De rijpe bessen geven de
beste kwalite it koffiebonen. De
bonen worden uit de bes ge
haaid door de schillen en vlie
zen af te pellen met ma
chines . De bonen worden ge
droogd en verpak t in zakken
van zestig kg. De koffie wordt
gekocht en verzonden naar
de koffiebranderijen in bij
voorbeeld Nederland.

Het branden van de koffie

Door het branden van de kof
fiebonen komen de smaak en
het aroma lot uiting. Het
branden gebeurt door de
bonen te verhitten totdat de
ze bruin van kleur zijn en ge
heel gaar . Onju iste verhitting

heeft invloed op de smaak en
het aroma. Behalve het bran
den moet de koffiebrander
ook de bonen mengen . De
koffie , die wij in Nederland
drinken, is een mengsel van
verschillende soorten koffie
afkomstig uit allerle i landen.
Er zijn ook versch illende kwa 
liteiten zoals zilvermerk en
roodmerk. Om een kwaliteit
konstan t te houden zal de
koffiebrander elke keer op
nieuw een mengsel uit de
verschillende koffiepartijen
vaststellen. De menger of
melangeur is een belangri jke.
man bij de kotäebranderij . HIJ
laat eerst kleine hoeveelhe
den branden, zet er koffie van
en proeft . Hiema stelt hij het
mengsel vast. Dan pas kun
nen grote partijen koffie ge
mengd en gebrand worden .
Koffie is na het branden be
perkt houdbaar. De smaak en
het aroma verande ren, wan 
neer de gebrande koffie in
aanraking komt met lucht.
Een goede verpakk ing is
daarom noodzakelijk om de
kwal iteit te behouden. Door
vacuum verpakking - vrijwel
luchtvrije verpakking - kan
gebrande koffie lang dezelfde
kwaliteit behouden. De koffie
wordt in de winke l aangebo
den als bonen , gemalen koffie
(gewone maling en snelfilter
maling ) en oploskoffie .
Voor het maken van oplos 
koffie worden twee methoden
gebru ikt. Bij beide methoden
wordt de koffie eerst gezet.
Daama wordt de koffie of ver 
hit of diepgevroren. Bij verhi t
ting verdampt het water en
blijft de koffie als poeder
achter. Bij de diepvries me
thode wordt de gevroren kof
fie gemalen en vacuum gezo
gen.
Het ijs verdampt, waardoor de
koffie als korrels achterblijft.

Het zetten van koffie

Wie van koffiedrinken houdt ,
heeft een eigen voorkeur voor
de wijze van zetten. We ge
ven u enkele tips voor het
zetten van lekkere koffie.

maak de koffiemolen en
koffiekan goed schoon.
Oude koff ieresten geven
een ranzige smaak af.
gebruik vers gebrande kof
fie en vers koud water.
laat de koffie eerst wellen
met een beetje kokend
water wanneer u de koffie
filtert . Bij een koffiezeta p
paraat gebeurt dit vanzelf.
laat gezette koffie nooit ko
ken.

De were ldwinkelkoffie wordt
gemaa kt van arabica koff ie.
Deze koffiesoort is bekend om
de geur en aroma. De smaak
is iets zurig. De koffie wordt
hier in Nederland gebrand en
verpakt bij bekende koffie
branderijen. Heeft u vragen
ove r koffie of andere produ k
ten , dan kunt u altijd terecht
bij:
de Wereldwinkel Garmerwol
de/Thesinge .
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Volks dans groep klaar voor vertrek

Leden van de Volksdansgroep
brachten een bezoek aan Polen
Enkele leden van de volks
dansgroep 'Klank en Bewe
ging ' uit Ga rmerwolde, gingen
een reis naar Polen maken ,
samen met leden van hun
zusterverenigingen uit Lewen
borg , Winsum, Lutjegast en
Onder leiding van Mevr. Bij
molt uit ZUidwolde en de heer
Kle inenberg uit Oldehove. Dit
alles kwam tot stan d in
samenwerking met de Stich 
ting 'Help de Polen ' in Noord
Nederland .
Vrijdagavond 26 oktober ±
8 uur vertrok de bus uit Gar 
merwo lde. Het was een
drukte van belang bij de
boerderi j Bus, want heel vee l
leden van 'Klank en Bewe
ging' en dorpsgenoten waren
aanwezig om ons uit te
zwaaien.
We reisden met een com 
fortabele bus van Rap ide
tours uit Tynaarlo. In Nieuwe
schans gingen we de grens
over en hadden even voorbij
Bremen onze eers te koffie
stop . Daarna reden we door
naar Helmstedt, vlak voo r de
grens van de DDR, waa r we
gelegenheid kregen nog iets
te nuttigen en de benen te
strekken. Bij de Oostduitse
grens ging alles nog vrij vlot.
Na :':: één uur opon thoud re
den we de DDR door.
Bij de Poolse grensovergang
hadden we ook nog een
beetje geluk, want er was in
Poznan die dag een Inter
nationale Hondententoon
stell ing. Wegens deze extra
drukte draaiden de douan iers
al heel wat overuren . Na 1 uur
waren we ook hier de grens
gepasseerd en reden toen in
de richting Poznan, waar we
zaterdagmorgen om t; 11 uur
aankwame n. Hier werden we

afgehaa ld door onze gastge
zinnen, waar we de rest van
de dag verb leven,
Zondagmorgen 10 uur woo n
den we met onze gastgezin
nen een kerkdienst bij, De
Poolse bevolking is voor :'::
95 % Katholiek en gaat mas
saa l naar de kerk . Omstreeks
12 uur gingen we met de bus
naar Kornik, een naburig
stadje , met een kasteel en
pracht ige tuinen , die we heb
ben bezichtigd. Een Poolse
mevrouw, die goed Duits
sprak en alles duidelijk uitleg
de, ging als gids mee in de
bus. Onderweg hebben we in
een restaurantje gezamenlijk
gegeten ,
Jongens, die afgekeurd zijn
voor mil itaire dienst, worden
gedurende twee jaren ingezet
voor het maken van wegen en
spoorbanen, dit tegen kost en
inwoning, ald us de gids,
Terug in Poznan was er een
optreden van een Poolse
dansgroep en muziekgroep,
waama wij, Groninger dan -

sers zijn o pgetreden, wat bij
het publiek in goede smaak
viel.
Maandagmorgen maakten we
met de bus een rondri t door
Poznan. Poznan is een uni
versiteitsstad, met vee l oude
gebouwen en kerke n. Alles is
er nog heel primitie f. Je ziet
er meest oude auto's, meestal
de kleine Fiat 650.
's Avonds hebben studen ten
van de sportacademie een
optreden voor ons verzorgd,
met dans en muziek. Geza
menlijk hebben we hen en
onze gastgezin nen een eten
tje aangeboden.
De jongelu i vertelden dat stu
denten van de ALO uit Gro
ningen in januari bij hen op
bezoe k zijn geweest. In april
a.s. worden zij in Nederland
verwacht.
Er komt trou wens ook een
jongerenkoor 'Die Nachtigalen
van Poznan', onder leiding
van Professor Stefan Stuli g
rosz , naar Groningen, waa r ze
op 17 december a.s. zingen in
de Ma rtinikerk . Dit koo r is al
drie keer ee rder in Nederland
gewees t en zijn te zien en te
horen geweest voor t.v. en
radio in Nederland.

Dinsdagmorgen werden we
naar de binnenstad gebracht,
waar we konden 'winkelen'. Er
was trouwens niet veel te
koop. Het waren allemaal
kleine winkels, welke haast
leeg waren.
Je zag heel vee l mensen in
de rij voor de winkels staan,
o.a. voor brood, vis, cosmeti
ca, snoe pgoed e.d. Ver
schillende producten zijn er
nog steeds op de bon, zoals
vlees, su iker, rijst en ook
benz ine .
Op de markt zag je heel veel
bloemen en appels, en wat
koolsoorten . Sinaasappels ,
bananen, druiven enz . zijn er
niet te koo p. Alleen met de
kerstd agen worden wat si
naasappels verstrekt.
De levensstandaard is in Po
len praktisc h net als bij ons
de eerste jaren na de oor log .
De meegebra chte pakketten
vielen dan ook in goede aar 
de, en ook de meegenomen
kleding is goed terechtgeko
men.
De Polen zijn zeer gastvrije
mensen en hebben ook alles
voor hun gasten over. On
danks hun sobe r bestaan
kreeg een ieder nog een pre 
sentje mee naar Nederland,
Dins dagavond om ± 7 uur
werd de ter ugreis weer aan
vaard , Onze gastgezinnen
waren allen bij de bus aanwe
zig , waar bij het afscheid ne 
men heel wat tranen zijn ge 
vallen.
De terugreis is ook zeer voor 
spoedi g verlopen. Omstreeks
10 uur woensdagmorgen.ar
riveerde de bus in Gar
merwolde, na een vermoeien
de, maar wel vo ldane reis.
Ondanks de gastvrijheid van
de Polen, was toch iedereen
wee r blij, terug te zijn van
achter het 'Ij zeren gordijn '.

Fenni e Thedinga

• verrassend
rage prijzen

Tel 050-416168
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Een grote imitator:
de spreeuw

Vorig jaar heb ik een paar
verhaaltjes geschreve n over
een paar alledaagse vo 
gels : de roodborst en de
re iger. Dat is ook de opzet
van deze stukjes : stilstaan
bij vogels die iedereen zon
der moeite kan waarnemen:
Deze wi nter wil ik ook weer
wat gevederde vrienden on
der de aandacht brengen.
Een van de bekendste is
zeker de sp reeuw, wa araan
mom ent eel in de kranten
regelmatig aandacht wo rdt
besteed.

Enorme wolken

Wat mij elk najaar weer on
gelooflijk boeit zijn de enorme
zwermen spreeuwen die zich
in de namiddag verzame len
tot komplete wolken. Het is
een indrukwekkend na
tuurverschijnsel hoe die wol 
ken kunnen zwenken, om
hoog spuiten en dan weer
naar beneden zwiepen, uiteen
waaieren om vervolgens weer
tot een bal bijeen te komen . Ik
wilde nu wel eens antwoord
op de volgende vragen: Wie
voert daar het bevel en wat is
het doel van het groepsge
drag . Wat die eerste vraag
betreft dat zal wel een raadsel
blijven. Men gaat er van uit
dat vogels ongelooflijk snel
reageren, elkaar goed in de

gaten houden. ZiJ gauwer
één een koerswijziging inzet,
volgt de rest ogenblikkelijk.
Omdat er aan de diverse flan
ken van richting wordt veran
derd, kunnen we bijna vast
stellen dat er geen echte
leider is.
De tweede vraag is in zekere
zin wat eenvoud iger te
beantwoorden. In kleine

groepjes zoeken spreeuwen
naar een verzamelpunt. Daar
komen uit andere windricht in
gen ook andere groepen aan.
Gezamenli jk stijgen ze op en
in de bekende golvende
zwermen zoeken ze naar een
volgend verzame lpunt. Op 12
november toen ik met mijn
jongens aan de Lageweg
zoiets als St. Maarten ,
St. Maarten stond mee te pre
velen, zag ik zo'n zwerm van
enkele duizenden stuks. Of
dat nu een slaapv lucht was
richting Praediniussingel in
Groningen , weet ik niet pre
cies. ZE vlogen over de
boerderij van Eitje van Huis in
zuidoostelijke richting de kant
op van Woltersum . In elk ge
val zit er aan de Praedinius
singel een grote
spreeuwenslaapplaats.

Slaapplaatsen

Om informatie over het
spreeuwengedrag te krijgen,
heb ik in ZUidwolde een
bioloog opgezocht. Hij heeft in
de winter van 77/78 onder
zoek gedaan naar slaapplaat
sen in de provincie en er tel
Hngen verricht . Van hem
kreeg ik interessante gege
vens over de funktie van die
slaapplaatsen. Er bestaan
verschillende theorieën:
- vogels die op slechte

voedselplaatsen zijn ge
weest komen vroeg op de
slaapplaatsen om er achter
te komen uit welke richting
andere groepen terugke
ren,

- vogels komen laat terug , er
was weinig voedselaanbod
en ze hebben lang doorge
zocht. De andere ochtend
proberen ze uit te vinden
waar goede voedselplek
ken zijn.

Deze twee theorieën duiden
op uitwisseling van gegevens
over goede voedse lgebieden.
- Een andere theorie is dat

op de slaapplaats een po
pulatieschatting plaats
heeft . Spreeuwen die de
groep te groot vinden trok
ken verder naar gebieden
waar minder soortgenoten
zijn.

Het blijft gissen. Uit het on 
derzoek bleek wel , dat er in
de vroege herfst verhoud ings
gewijs veel kleine slaapplaat
sen zijn. In de loop van de
winter wordt dat aantal steeds
kleiner, terwijl de hoeveelheid
spreeuwen toeneemt. In het
vroege voorjaar blijven in de
provincie Groningen 3 à 4
plekken over waar de aantal
len zijn uitgegroeid tot enkele
honderdduizenden ! In 771'78
waren vier grote slaapplaat
sen aan de Praediniussingel.
in Ruischerbrug (tussen het
Eemskanaal en de Driebonds 
weg ). in d!3 Groeve aan het
ZUidlaardermeer en in een
bosje tussen 'Onderdendam
en. Tinallinqe .

Een spreeuwen wolk

Spreeuwentrek

Mijn idee dat die spreeuwen
wolken een oefening zouden
zijn voor de grote trek was
hiermee dus ontzenuwd . De
spreeuwen die hier 's winters
vertoeven komen uit de ge
bieden ten oosten van de
Oostzee: Estland , Letland, zo
is uit ringonderzoek gebleken .
Een onderzoeker die een tijd
lang in Rusland gegevens
over vogels heeft verzameld,
kwam tot een opmerkelijke
konklusie. Van belang hierbij
te verme lden is dat de
spreeuw, zoals de titel van dit
verhaallje aangeeft , een kei is
in het imiteren van geluiden .
Het was die onderzoeker op
gevallen dat van een aantal
vogels die hier in Nederland
niet komen, de vogelge luiden
werden nagebootst. Dat kun
nen dus nooit Nederlandse
spreeuwen "zijn geweest. De
spreeuwen die hier broeden
brengen in het zuidwesten
van Engeland de winter door.
Men heeft vastgesteld dat de
spreeuw een snelle vlieger is.
Geldt voor de meeste vogels
een kruissnelheid tussen de
40 en 60 km per uur, de
spreeuw vliegt 74 km. In een
dag is deze vogel dus op zijn
winterbestemming.
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Najaarsvergadering dorps belangen
vriend of Wi'"d~
In de aanhef sprak ik ove r
onze gevederde vrienden .
Maar bij veel mensen ligt de
spreeuw niel zo goed in de
ma rkt. Vooral fruittelers kun
nen hem wel schieten, letter 
lijk en figuurlijk, als ze hun
boom gaarden teisteren. In
België passen ze' in de ker
senstreek wel erg harde
maatregelen toe: Mei dyna 
miel zijn grote hoeveelheden
spreeuwen opgeblazen. Hon 
derdduizenden stierven zo
een ba rbaa rse dood. Biologen
keuren deze bestr ijdingsme
thode ten zeerste af, daar de
'aanmaak' van nieuwe
spreeuwen doorgaat, de
aanta llen zich zeer snel her
stellen al naar gelang er
voedselaanbo d is. Want nuttig
is hij zeker.
Zo hoorde ik onlangs in een
radiop rogramma, dat een
spreeuw in de broedtijd zo'n
vijfhonde rd eme lten, u kent ze
wel: die larven van de lang
pootmug, per dag snapt om
zijn vijf à zes jongen te voe 
ren. Dus als u in het gazon
een klubje spreeuwen het
gras ziet afwerken , dan weet
u wat ze daar aan het doen
zijn. Bovendien zijn ze verzot
op rupsen, dus daar hebben
we ook baat bij.
Afsluitend zou ik willen zeg
gen: een beetje (geva rieerde)
herrie, wat poep op het dak,
wat doet dat er toe. Het is
een brutaaltje, wat slordig in
de veren, een erg vro lijke en
optimistische vogel, die wee r
of geen weer altijd zit te zin
gen en geluiden imitee rt. Pro 
beer maar eens wat imitat ies
te ont dekken.

Ad van Zalk

Op maandag 29 ok tober j.1.
was er in café de Leeuw de
najaa rsvergade ring van de
Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde. De belangste l
ling was groot: 62 personen.
Bovendien waren er een
aantal genodigden , n.1. de
heer H. Janssen, wethouder
te Ten Boer, de heer W. Mul
der, mede werke r van de Re
gioraad Noord-Groningen en
de drie keurmeesters der tui
nen de heer D. Spanninga ,
J. Borkent en J. Hovingh .
De voorz itter ope nde de ver 
gade ring en deelde mee dat
begonnen zou worden met
punt 5 op de agenda : de slui 
ting van café de Leeuw.
Hij gaf daartoe het woo rd aan
de secretaresse , die een korte
inleiding hield. 'Het bestuu r
van de Vereniging Dorps
belangen is op zoek gegaa n
naar mogelijkheden om in
Garmerwolde zaal ruimte - in
welke vorm dan ook - te heb
ben , om ervoor te zorgen dat
het verenigings- en dorpsle
ven door gang kan vinden '. De
eerste resultaten waren ver
meid op een stenc il, dat aan
de aanwezigen werd uitge
reikt. Er waren vier moge lijk 
heden, waarvan er twee de
meeste belangstell ing kregen,
namelijk :
1. Ca fé de Leeuw wordt met
behulp van subsidies en bij
dragen uit het dorp gekocht,
met als doel er een dorpshuis
van te maken.

2 . Er wordt onderzocht hoe
van de gymzaal een echt
multifunctioneel gebouw ge
maakt kan worde n. Daarbi j
moet niet alleen gedac ht wor
den aan een kantine erbij,

maar ook ve rgade rruimte ent
of een toneel , e.d. De hee r
Jansen gaf aan dat de ge
meente bereid is subsidie te
verlenen omdat men het be
langrijk vindt dat er in de dor
pen ruimte is voor vereni
gings- en dorpsaktiviteiten.
Voorkeur voor één bepaalde
mogelijkheid was er eigenlijk
niet. Het bestuur kreeg als
opdracht mee de beide mo
gelijkhe den verder te onde r
zoeke n, vooral wat betreft de
financiële kanten van de zaak.
Na een korte pauze verliep de
vergadering verder volgens de
age nda . De voorz itte r deelde
mee dat het bestuurslid Vera
van zanten niet aanwezig kon
zijn vanwege de geboorte van
een zoon, en om maa r even
in de familiebe richtgeving
door te gaan vertelde hij dat
ook een zoon was geboren op
Cu raçao , bij Paul en Gees je
Brake l.
Interessant was 'de uitleg van
de keur meester der tuinen.
We weten nu hoe een echt
mooie tuin eruit moet zien! Bo
vendien stelde de heer Bor
kent voor de weke n dat er
gekeurd zal worden , van te
voren beken d te make n: een
prima idee.

Prijswinnaa r va n de
Feestweekfotowed'str ijd was
Henk va n Weeghe l. die een
waardebon voo r foto-artike len
ontving .

Na een idee van mevr. P.
Pops om een infoblad betref
fende de verenigingen en an
dere belangrijke adresse n te
maken voor nieuwe bewo-

ners, werd besloten dat toe
komsti ge bewoners van Gar
merwolde verwelkomd zullen
worden met dat infoblad plus
een bloemetje van ± f 7,50
(echter wel in de hoop dat ze
lid zullen worden van Dorps 
belangen !J.

Plattelands
vrouwen Gar
merwolde
Bijeenkomst op 7 november in
café 'De Leeuw'. Deze avond
stond eigenlijk al een bee tje in
het teken van St. Nicolaas.
Men kon er ta lloze ideeën op
doen voor hel maken van
Sinterklaas en/of Kerst -ca
deautjes . Zo men wilde kon
men alvast met iets beginnen .
Verder werden er door een
paar leden demonstraties ge
geven o.a. van het maken van
corsages en spinnen en was
er nog de gelegenheid tot het
kopen van leuke kleine ca 
deautjes .
Er was ook een lentoon
stelling ingericht van werk
stuk ken die waren gemaakt
door de dames van de hand
werkgroep. Allemaal zee r de
moeite van het bekijken
waard.
Mevr. Thedinga deed verslag
van haar reis naar Polen met
een groep Volkdansers uit de
omgeving waarb ij ook een
aant al dames van de volk
dansgroep uit Garmerwolde.
De ee rstvo lgende bijeenkomst
zal zijn op dinsdag 18 de
cember (Kerstavo nd) in café
'De Leeuw' te Garmerwolde.
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Biedt een
volledig
assortiment
voo r
kamer en tuin

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902·2946

uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Winkelcentrum Lewenborg lel. 415222
Selwerd lel. nS455
Versmarkl Korreweg 51 -53
Claremaheerd 47
Beyum Oost , lel. 421 452
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Winkelcentrum Lewenborg
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REDAKTIE
ADRESSEN

Leonie Schuur

Sint-Maarten
Ik ging lopen een heel stuk.
Ik kreeg lollies. zuurstokken,
marsen en nog veel meer.
We gooien de zuurstokken en
de tollies altijd weg.
Dat vind ik erg jammer.
Ik hoop dat er volgend jaar
geen lollies en zuurstokken
weer zijn.
Ik vond Sint-Maarten erg leuk.
Einde.

Alina en Eva in de poppenhoek, met fraai uitzicht
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De Kinder
krant

Dit is de tijd van de reizende
bisschoppen. Sint Maarten,
waarover Leonie een stukje
heeft geschreven, is alweer
voorbij, met alle buikpijn van
dien. Sinterklaas is in aan
tocht! Spannend, en we wen
sen jullie er veel plezier mee.
Omdat ook onze Wobby, die
altijd jullie hoek verzorgt , de
reiskriebels heeft gekregen,
zoeken wij nog naar iemand
die haar zal vervangen . Blijf
gerust je tekeningen en ver
haaltjes insturen, want wij blij
ven jullie krant maken !
Deze keer laten we iullie zien
hoe de kleuters in Thes inge
zijn ondergebracht in het
nieuwe gedeelte van de ver
bouwde basisschool (die ook
een nieuw naam gaat krijgen ).
Kopij voor de Kinderkrant
kunnen jullie voor het volgen
de nummer afgeven bij: An
nelies Heuvelmans, Schutter
Iaan 29, Thesinge. of bij een
van de andere redaktieleden
(zie het kolommetje met Re
daktie-adressen ). Doe je best
en hou je taai!

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902-1383 Inl et're1lfve rzor9 ong
stecsweq 63.9791 k.b ten boe r tet.rnmennqen

STOWEZA
LOONBEDRIJF
CULTUUR TECHNISCHE WERKEN
MATEREELVERHUUR
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