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Voetbaltrainster Hennie Bos
Het is dinsdag 7 januari 1985.
Door de sneeuw banjeren we
naar café Jägermeister, waar
we een gesprek met Hennie
Bos, voetbaltrainster bij Geo,
zullen hebben.
Buiten waagt een eerste
schaatser zich op het
sneeuwijs van het Dam
sterdiep ; in het café is het
warm en schenkt Hennie ons
koffie. Van haar willen we
horen hoe het met het da
mes- en meisjesvoetbal in
Garmerwolde gaat.

Wanneer is het damesvoetbal
begonnen?
'Er is in Garmerwolde al eer
der door dames gevoetbald,
maar dat is in 1976 gestopt .
In het seizoen 1980-1981
hebt ik een eerste poging ge
daan er weer mee te begin
nen. Dat is toen door ver
schillende oorzaken mislukt.
Na een advertentie in een
aantal blaadjes lukte het in
het seizoen 1983-1984 beter.
Er is nu een damesteam met
8 dames en een meisjesteam
met 14 meisjes. Wanneer een
meisje 14 jaar wordt kan ze
van het meisjesvoetba l naar
het damesvoetbal overstap 
pen'.

WanneeruamenjuWe?
'Ik train met de dames mee
op maandag en donderdag . 's
Maandags op het veld en
donderdags in de zaal. Een
jeugdtrainer van Geo verzorgt
deze trainingen.
We spelen bovendien KNVB
kompetitie, weliswaar in de
laagste klasse maar we kun
nen altijd promoveren. De te
genstandsters komen uit bij
voorbeeld Groningen, Sloch
teren en andere plaatsen uit
de regio'.

Hoe ga at het bij het meisjes
voetbalteam?
'We zijn met 14 meisjes in de
leeftijd van 8 tot 14 jaar. ze
komen deels uit Garmerwol
de, deels uit Thesinge, St.
Annen, van de Rijksweg, uit
Lewenborg en Ulgersmaborg
en zelfs uit de stad Gronin-

gen. Voor de training haal ik
de meisjes op uit o .a. Lewen
borg. Bettie Slager brengt de
meisjes uit Thesinge en St.
Annen en assisteert ook vaak
bij wedstrijden als grensrecht
ster.
Het is een enthousiaste klub.
Bij de training, waar meestal
zo'n 10 meisjes op komen
dagen, mogen ze eerst even
inspelen. Daarna geef ik on
geveer 3 kwartier serieuze
training. De oefenstof daar
voor heb ik me de afgelopen
jaren eigen gemaakt. Ten
slotte spelen we natuurlijk een
partijtje, met matten als doel'.

Hennie Bos

Spelen de meisjes ook wed
strijden?
'Ja, ze trainen op dinsdag
middag en spelen op zaterdag
wedstrijden . We gaan naar
bijvoorbee ld Harkstede, Fox
hol, Westerbroek en Wes
terlee. Het vervoer is meestal
geen probleem, in tegenstel
ling tot het vervoer van de
andere jeugdvoetballers van
Geo. Hun ouders laten het
nog wel eens afweten als het
om vervoer naar uitwedstrij 
den gaat' .

Wat vind je leuk aan het
meisjesvoetbal?
'lk vind de sfeer erg goed . ze
gaan erg leuk met elkaar om.
Ook zijn ze behoorlijk fana
tiek. Tot een jaa r of twaalf is
er niet veel verschil tussen
jongens en meisjes bij het

voetbal. Daarna worden jon
gens wat ruig en stoer. Maar
de meisjes hebben even hard
hun favoriete team en hun
meest bewonderde spelers.
En dat zijn wel altijd mannen.
ze proberen te spelen en zich
te gedragen als de beroemde
voetba ller.
Er hebben wel mensen ge
zegd dat ik het niet lang met
het dames- en meisjesvoetbal
zou volhouden in Garmerwol
de. Het tegendeel is waar.
Het gaat tot nu toe erg goed .
Wel is het nodig dat er bin
nenkort een paar nieuwe le
den bijkomen om op de lange
duur dit voetbal voor Geo te
behouden . Misschien zijn er
nog meisjes of dames die
eigenlijk best zouden willen
gaan voetballen. Het is overi
gens een goedkope sport om
te doen'.

Hoe lang voetbal je zelf?
'Ik ben pas op 28-jarige leef
tijd met voetbal begonnen. Ik
speelde bij de voetbalvereni
gingen in Baflo en Onderden
dam. Wel vind ik voetbal al
heel lang mooi om naar te kij
ken, op t.v. en vooral ook in
het echt, bij Geo of bij Fe
Groningen. Daarbij is het
jammer dat er zo weinig aan
dacht voor het damesvoetba l
is in de kranten en op t.v.
Vaak geven ze alleen maar
de uitslagen'.

Training van de meisjes

Een week later komen alleen
de meisjes van Garmerwolde
op de Training:
Saartje, Jannette, Annette en
Hetty. Voor de andere meisjes
is het koude winterweer een
belemmering.
De aanwezige voetbalsters
gaan er een uurtje stevig te
genaan. Hennie heeft een
aantal pittige oefeningen op
het programma gezet. Aan
het eind van de training zijn
ze best moe maar willen nog
wel een paar vragen beant
woorden.

Vinden jullie voetbal wel ge
schikt voor meisjes?
'Waarom niet?' , roepen ze in
koor , 'Voetbal kan best voor
meisjes en we vinden het leuk
om te doen'.
Hennie vult aan: 'Misschien
zijn meisjes toch wat vinniger
en gauwer kribbig bij het
voetbal, jongens kunnen
echter minder goed tegen hun
verlies".

Zijn jullie goed in wedstrij
den?
'Eerst niet, maar nu gaat het
behoorlijk qoed. We staan op
de vierde plaats in de kom
petit ie, van 10 voetbalteams .
Ons beste resultaat was een
9-0 overwinning, maar we
hebben ook eens met 7-1
verloren" .



Jaarwisse ling in Garmerwolde

Nijjoarsveside Thais'n

Siebolt

Daornoa was de beurt aan
Vrouw Arbouw, dij aalrnoal
verhoaltjes veurlas . Die ver
hoaltjes haar ze zulf optalk 'nd.
Gain daip groav'nde morele
less'n, moar wat luchtige ver
telseltjes, dij aalmoal'woar
gebeurd waar'n ! Volg'ns heur
zeeg'n den, Best grappig en
ook heur optreed 'n viel bie t
volk van Thais 'n wel ien
smoak.
Ondertuss 'n kon je nog ge
niel'n van 'n kop bran'wien mit
rosien'n, aanbood'n en maokt
deur 't bestuur. En wel doar
nog nait genog aan haar kon
netuurlek nog genog klokjes
koop'n.
Weer'n genougleke oav'nd,
mit 'n redeleke opkomst . 't
Joar van de jeugd is goud in
luud, Moi.

ZIJ 'n zestig man waar'n
zoaterdagaovnd de vattiende
januaori noar cafe van An
dries en Dora komm'n om
saorn'n mit Verain'n van
Dörpsbelang'n het nije jaor
viefntachtig ien te luud'n.
Will'm Zielemao op'nde as
veurzitler de aovnd, waornao
hai het woord gaf aan Tho
masvoar en Pietemel, dij op
riem het olie jaor vairntachtig
nog ains eev'n bielaangs
ging'n. Roelie Diekernao haar
't weer hail natjes op pepier
zet en saorn'n mit RoeI!
Jans'n brocht ze'll ten gehöre.
Roelf had 't volg'ns mie nait al
te vaok overleez'n moar goud,
dat ter ziede. Het viel bie 't
pebliek meraokel ien smoak .
Veur heur baide den ook 'n
hartelek applaus.

'Het woord is aan mevrouw ArlJouw'

Gerard Vanenburg. Ook Pele
vonden we goed, die hebben
we wel eens nagedaan door
onze voetbalkled ing ekstra
slordig te dragen'.

ZIJ blijkt het meisjesvoe tbal in
Garmerwolde te leven, on
danks de strenge winter van
het moment. Voor voetbal is
sneeuw niet zo prettig en het
is te hopen dat de tijd van
buitenvoetba l. wat ze verre
weg het leukste vinden, niet
te lang op zich laai wachten .
Tot dan kunnen de voetbal 
sters hun kondit ie mooi op de
schaats op peil houden.

Elisabeth Schuling
Jos de Vries

Welk team en welke spelers
vinden jullie erg goed?
'Ja, beroemde voetbalsters
kennen we eigenlijk niet, want
daar merk je weinig van. Fe
Groningen vinden we toch de
beste en de beste Nederland
se spelers zijn Ruud Gullit en

Hebbe n jullie een vaste
p laats in het elftal?
'Nee, we wisselen steeds . ZIJ
komt iedereen in het doel,
maar ook in de voorhoede .
Toen Saartje steeds in het
doel stond vroeg de scheids
rechter een keer waar onze
doelverdedigster was, tot er
gernis natuurlijk van de echt
wel aanwezige Saartje tussen
de doelpalen',

De L. V.d. Veenstraat blijkt afgezet

Kerkdiensten Hervormde kerkHet is wel eens anders ge
weest. De afgelopen jaarwis
seling in Garmerwolde verliep
rustig. De nog overgebleven
rotjes werden aangestoken en
er was het nodige vuurwerk.
Ook de L. V.d. lJeenstraat
bleek tijdelijk gestremd . In de
loop van de nacht kregen veel
bewoners van Garmerwolde
meer jongeren over de vloer

dan in een heel jaar. Als het
zo gaat in de oudjaarsnacht is
er weinig reden tot klagen.
Integendeel! Nadat de reini
gingsdienst op nieuwjaars 
morgen al rond 9 uur de
straten weer schoon had ge
kregen, kon Garmerwolde on
geschonden het nieuwe jaar
in gaan,

Jos de Vries

3 febr, Thesinge, 10.00 uur,
ds. C. de Vries-Batenburg,
collecte werelddiakonaat;
10 febr. Garmerwolde, 10,00
uur, cand. mw. J, van der
Steeg-Venema, Delfzijl:
17 febr, Thesinge, 19.00 uur,
ds. E.J, Struif, Zuidhorn,
grunneger dainst;

24 febr. Garmerwolde, 10.00
uur, ds. C. de
Vries-Bat enburg;
3 maart Thesinge, 10.00 uur,
dr. H, te Velde,
voorjaarszendingscollecte,

Rabobank ~
geld en goede raad



Kerstvolleybalt o urnoo i Uitslag G ,& T enquete
Het deed ons , Thesingers,
een groot geno egen weer
mee te kunnen doen met het
kerstvolleybaltournoo i van 26
en 27 december, georgani
seerd door DES Ten Boer.
Vorig jaar hadd en we bij ver
rass ing de beker gewonnen.
Blijkbaar hebben we doo r dit
feit het enthousiasme van
meer Thesingers opgewekt
wan t we waren met twee
ploeg en aanw ezig, waardoor
de mogelijkheid ontst ond el
kaa r 'a f te slachten'. Dit be
gon erop te lijken doo rdat we
allebei doo r de poules
heenkwamen.
Thesinge 11 werd met alle in
zet twe ede en Thesinge I
werd, ook met alle inzet ,
eerste , want zij behaalden iets
mee r punten .
In de kruisfinale stonden we
tegenover elkaar. In het begin
was Thesinge I1 in 'the win
ning moed '. Maar uiteindelijk
won Thesinge I toch nog met
een tamelijk groot versc hil.
Maar Thesinge 1I kon nog
derde worden als ze de halve
finale zouden wi nnen en dat
gebeurde, in een spannende
wedstrijd,

Voor de tweede keer de beker '

De finale was niet minder
enerverend. De Ommelander
straat , die twee keer vóór ons
de beker in handen had ge
had , was erg gebrand op de
overwinning. Toen de bel g ing
was het dan ook 11 -11. Dus
géé n winnaar. Die moest ko
men door twee punten ver
sch il te make n. In een paar
klappen bracht Thesinge I de
stand toch naar 13- 11 en kon
deze ploeg . die zich gesteun d
wist door een kleine sup
portersschare, wee r met de
beker na ar huis gaan.

De ploeg Thes inge 11 bes tond
uit de volgende spelers : Pete r
Heidem a, Peter de Haan,
Aries Sibma, Maarten Bos,
Jan Dijkem a, John Samallo.

De ploeg Thesinge I bestond
uit de volg ende spelers (zie
foto) Haye van den Oever ,
Hans van der Berg , Dick Sij
benga, Wim Ritsema . Bertho
Top , Ad van Zalk,

Een meespel ende
verslaggever

In december heeft u allemaa l
een vragen lijst in de krant ge
vonden , De meeste van die
lijsten zijn ingevuld te rugont
vangen , zodat we nu een
aard ig bee ld hebben gekre
gen van de menin g van de
G & T lezer.

Welnu , ve rreweg de meeste
mensen vinden de krant prima
zo : met die menin g zijn we
natuurlijk ontzettend blij , Men
zou het liefst hebben dat we
over alle onderwerpen nog
meer zouden schri jven dan tot
nu toe gebeurt , Dat zou bete
kenen dat de krant gewoon
dikker moet worden . En dat is
nu vrijwe l onmogelijk, omdat
het te hoge kosten met zich
mee zou brengen (een enkele
keer - zoals in het Kerst 
nummer - een inlegvel is
financ ieel nèt haalbaar). Wat
dit betreft hebben we weinig
keus: de krant blijft even dik.

Wèl wijst de enquete-uitslag
op ond erwerpen, die wat va
ker aan bod zouden mogen
komen in vergelijking tot an
dere , Dit geldt voor al voor de
rubrieken GESCHIEDENIS
(oude inwoners aan het
woord, de dorpen vroeger,
oude boerderijen , achtergrond
van straatnamen, oude land
bouwwe r1<tuigen, enz.) en
POLITIEK (maar dan plaats
en gemeentegebonden). We
zijn het met de G & T lezer
eens dat dit prima onde rwer
pen zijn om eens wat meer
aandacht aan te geven in een
dorpsk rant als de onze . U
mag van ons dan ook ver
wachten dat gesch iedenis en
politiek vake r aan bod komen
dan tot nu toe het geval was.

Uit de ingevulde vragenlijsten
kwamen ook talloze goede

ideeën naar voren, We heb
ben veel van deze suggesties
in het vat gestopt en u weet
dat wat éénmaal in het vat zit
niet verzuurt! Ook zijn er en
kele mensen geweest die min
of meer aanboden om eens
wat voor de krant te schri jven .
ZOiets laten we ons geen
twee kee r zegg en, want hoe
mee r dorpelingen meeschrij 
ven hoe beter het is, Deze
mensen zullen te zijner tijd
dan ook door ons benaderd
worden,
lets anders is. dat mede naar
aanleiding van de enquete
door ons het beslu it is geno
men om te stoppen met de
kinderkrant in zijn huidige
vorm . Het blijkt erg moeilij k te
zijn om elke maan d kinderen
te betrekken bij de krant en er
is Dok een soort verdubbe ling
met de schoo lkranten in The 
singe en Garm erwolde. Het
zou gewoon erg veel tijd en
energie vergen om elke kee r
die kinderpagina te vullen ,
terw ijl het maa r de vra ag is of
de kinderen het allemaal le
zen . Dit wil niet zeggen dat
we geen aandacht meer be
steden aan kinder-zake n. Het
gaat nu alleen meer zoa ls met
andere onde rwerpen: aan
dacht als er iets belan grijks ,
leuks of interessants te mei
den is.

Een laatste punt is het ve r
enigingsn ieuws, artikelen ove r
dorpsaktivi leilen , enz. We
wille n zoveel mogelijk dat ge
beurtenissen in het dorp (ver 
gader ingen , feesten , voo rstel
lingen, e.d.) in de krant aan
bod kom en, Echter, aange
zien de redaktie van de krant
bestaat uit een groep niet
beroeps schr ijvers , is het on
mogelijk om alle aktivit eiten bij
te wonen . Het zullen toch
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De sluis in het verbindingskanaal

Sluis Damsterdiep-Eemskanaal in aanbouw
© G.T. Express/ Andries V.d. Meulen
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voora l mensen van de veren i
gingen zelf moeten zijn, die
met verslagen komen . Voor
de foto 's ligt het iets ande rs;
heel vaak is het wél mogelijk
dat de G & T fotograaf even
langs komt om wat plaatles te
schieten . Sommige verenigin
gen weten de weg naar de
G & T goed te vinden, ande
ren juist helemaal niet en
daardoor ontstaan wel eens
problemen. We streven ernaar
om in de komende weken het
kontakt met de veren igingen
in beide dorpen te verbeteren .
Hiertoe ontvangt elke vereni
ging een brief en za l met elk
bestuur kontakt gezocht wor
den om eens te pralen over
de samenwerking met de
G & T Express.
Door de uitslag van de en
quete zijn wij in ieder geval
sterk gestimuleerd om te blij
ven werken aan de kwaliteit
van de krant. En we doen dit
met de plezierige gedachte in
het achterhoofd, dat dit door
heel veel mensen gewaar
deerd wordt.
We danken iedereen hartelijk
voor de medewerking aan de
G & T enquete.

De redaktie

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Sch uli ng . L. v.d .
Vee nst raal 2, le l. 050
416355.
Redaktie Thesinge :
Kees Faber, Kapelstraa l 5,
le l. 05902 -2257
Adm inistratie : Peta Jurjens.
L. v.o . Veenstraat 15.
9798 PK Garmerwolde , tel.
050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde.
rek . nr. 3207 .05.749 giro V.d.
bank 916938.
Kopij inleveren : steed s vóór
de 15de van de maand .
Druk : Bol kerna drukwerk
verzo rg ing . Groningen.

Bericht uit
Ruischerbrug
Op donderdag 10 januari j .1. is
een delegatie uit
Ruischerbrug naar Den Haag
gegaa n voor het behoud van
de school. De delegat ie be
stond uit veertig mensen , het
geen een groot aantal is. De
advocaat van de provincie en
wethouder Zunderdorp waren
er ook bij. Het bleek dat wat
er op papier gezet was door
de Ruischerbruggers duidelijk
was , daar waren niet veel
vragen ove r. Wel werd de
provincie aan de tand gevoeld
over haar beleid en werd aan
de wethouder gevraagd,
waarom de Gemeente niet in
beroep was gegaan.
De delegatie is gematigd op
timistisch weer teruggekeerd .
Er is toch wel weer wat hoop .
De uitspraak zal over twee of
drie maanden volgen. We
houden u op de hoogte.

Wist u dat .
· .. de Vereniging van
Dorpsbelangen Thesinge op
24 december, haar laste
verjaardaq , onze dorpsbaker
mevrouw Oudman in het
zonnetje heeft gezet?
· .. juf Heina in februari
voorgoed afscheid neemt van
haar Thesinger kleuters i.v.m.
de naderende komst van
eigen kroost?
· . . zij zal worden opgevolgd

door juf Hidda, die bij alle
betrokk enen - de kleuters
incluis - zeer in de smaak
viel?
· . .daarover in de Gl
uiteraard nog niet het laatste
woordje is gesproken?
· . . en dat de redactie U

allen een gelukkig 1985
wenst!

Voor diegenen die het
janua rinummer van 1984 niet
gelezen hebben: tussen Gar
merwolde en Ruischerbrug is
men in oktober begonnen met
de aanleg van een verbin
dingskanaal tussen het
Eemskanaal en het Dam
sterdiep ten behoeve van de
kleine vaarrekreatie . Hierin is
ook een sluis opgenomen,
waarvoor momenteel de be
tonpalen zijn aangebracht.
Deze sluis krijgt een
schutlengte van 25 m en
wordt 6 m breed . Nu de vorst

spelbreker geworden is, stag
neren de werkzaamheden.
Direkt na de vorstper iode gaat
men een betonvloer aanbren
gen en de muren alsmede de
hoofden . Het is de bedoeling
dat in juni het werk voltoo id is .
In direkte samenhang met dit
projekt staat het vervangen
van de dam in het Dam
sterdiep ter hoogte van de
kwekerij van Veenstra. Dit
karwei is eveneens in volle
gang en zal enkele maanden
eerder worden opgeleve rd.
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Schaatswedstrijden 'De Scheuvel'

Vallen en opstaan, óók op de Thesinger ijsbaan

Priksleewedstrijden
Op het DamsterdiepZaterdag 12 januari j .1. or

ganiseerde het bestuur van
de schaatsve reniging 'De
Scheuvel' in Thesinge op de
ijsbaan een estafette-rijderij.
Na lang zoeken en wachten,
er waren te wein ig dames,
werd het eerste startschot ge
geven. Negen trio's, elk be
staande uit een dame en twee
heren, zouden gaan strijden
om de eer en de vleesprijzen.
AI in de eerste ronde viel een
van de favorieten , oud-Gro
nings kampioen korte baan
Henk Reinders uit. Verder
waren er opvallend veel
'kampritten' (eerste wint de
een, tweede keer de ander,
waama een derde rit de be
slissing moet geven). Dit ver
hoogde de spanning zeer en
was aantrekkelijk voor het pu
bliek.
Het bestuur zelf bezweek bij
na onder die spanning. Men
kwam er bijna niet uit hoe
men de finale zou regelen. ZO

kon het gebeuren, dat een
reeds uitgeschakelde ploeg
toch nog winnaar werd. Maar
goed, na enig geharrewar,
kwam men tot de volgende
uitslag:
1. Rients Hotstra. Menno Rit

sema en Ua Dijkema (rol
lade)

2. Aries Sibma, Reinie Boer
en Hennie Reinders (kar
bonade)

3. Siebolt Dijkema, Ronaid
Zijlema en Jannie Holtman
(kip).

De overige zes teams hadden
geen prijs.
De prijzen werden uitgereikt in
't Cafe. Sommige deelnemers
en toeschouwers hebben hier
tevens nog even gezellig na
gepraat. En zo kwam weer
een einde aan een (ondanks
de kou en het ietwat on
duidelijke wedstri jdschema )
toch wel genoeglijke middag .
Ik doe de volgende keer ten
minste weer mee.

SieboJt Dijkema

Op woensdagavond 16 ja
nuari heeft de ijsvereniging
'Presto' de tradit ionele prik
sleewedstrijden gehouden. De
strenge vorst van het begin
van de maand januari had het
Damsterdiep weliswaar snel
dicht gekregen , maar de
sneeuw was spelbreker. Het
ijs was slecht en pas laat kon
er geveegd worden . Tot
overmaa t van ramp ging de
veegauto van de vereniging
ook nog dwars door het ijs.
Meestal organiseert de ijs
vereniging eerst hardrijdwed
strijden en pas later prikslee
wedstrijden . Voor het eerste
was het ijs echter te slecht,
waardoor de priksleewedstrij
den weinig kwaad meer kon
den.

Van een subsidie van de ge
meente was er verlichting
voor de ijspiste aangeschaft
De wedstrijden werden zo
doende op een prachtig ver
lichte baan gehouden. Het
publiek genoot van de in
spanningen van 14 heren en
8 dames. Na een langdurige
strijd werden de bekers en
standaards als volgt verdeeld:
Heren
1. Jan Veenstra
2 . Amold Stollenga
3. Siebolt Dijkema
4 . Jan Lemmen
Dames
1. Wilma Tammeling
2. Bieneke Moed!
3 . Etty Bouwman
4. Catharina Veenstra

Jos de Vries

Restaurant
" de Pleisterplaats"

• voor gezelligheid
• voor kwaliteit
• en bovenal betaalbaar'

Gaykingastra" l 32
9791 eH Ten Boe r
tel , 05902-1441

. "~ ,
:> "'t

REGIO-SERVICE
voor rad io en t.v,

dan naar

VAN DER REE

eigen servic e dienst
reparatie: radio. t.v.,
video .
antenne- en geluidsver
sterkingstechniek

werkpi aa rs:
OPENBARE LAGERE
SCHOOL
KAPELSTRAAT 11
THESINGE
TEL. 05902-1945

~
VOS OPTIEK
AUDIO"H'iOPM.

OUDE EB BINGESTRAAT 65
9712 HE GRONIN GEN

TEL 0 50 -129 10 2

Privé:
Haverple in 5 9'134 AK RUISCHERBRUG Tel. 050-416168



De kramsvogel

Op dit moment, 4 januari,
heeft koning winter, laten we
'm nog maar weer eens zo
noemen , genadeloos toege
slagen . Het ziet ernaar uit, dat
we voorlopig een witte wereld
houden, als we de weerbe
richten mogen geloven . Dit is
bij uitstek een geschikte tijd,
waarin je vogels kunt bekij
ken. In de eerste plaats, om
dat ze extra goed te zien zijn,
nu het loof van de bomen ze
niet langer kan verbergen en
ze afsteken tegen het prach
tige sneeuwwitte kleed. In de
tweede plaats, omdat het
fourageren, het zoeken van
voedsel , zo veel moeilijker is
geworden, waardoor ook de
wat schuwere vogels zich
gemakkel ijker bij de mensen
gaan ophouden .
Ook de tijd van vetbollen, pin
dastrengen , spekzwoerden .
gevulde voedertafeis met za
den, broodkorsten, rotte ap
pels en resten aardappels .
Daarmee kun je het voor je
zelf en de vogels aantrekkelij
ker maken. Huis- en ringmus
sen, kool- en pimpelmezen,
merels en spreeuwen zijn dan
de meer gewone gasten ,
maar tussen die huis-tuin-en 
keuken- jongens kun je ook
vinken , groenlingen, roodbor
sten en kramsvogels ver
wachten .

een echte wintergast

De kramsvogel is een echte
doortrekker en wintergast in
West-Europa . Hij hoort thuis
in het noorden van Europa:
van Finland tot in de noor
delijke gebieden van de Sov
jet-Unie. Dan praten we over
zijn broedgebied. Als daar de
strenge vorst invalt, zoekt hij
zijn heil in de wat gematigder

streken, om toch zijn kostje te
kunnen vinden. In september
en oktober verschijnen ze in
grote groepen . In weilanden
zoeken ze vaak samen met
spreeuwen en kieviten (met
koperwieken meer vlak langs
de kust) naar engerlingen en
emelten en andere larven. Als
die door de opdringende kou
dieper de grond in zijn gekro
pen, komen ze de tuinen ver
kennen. Ze·strijken dan neer
op struiken zoals vuurdoorn ,
hulst en cotoneaster, waarvan
ze de bessen plunderen .

kramsvogel

de herkenbaarheid

De kramsvogel is na enige
oefening goed te herkennen.
Allereerst valt hij op door zijn
geluid: een luid getjakker. Wat
zijn grootte en bouw betreft
kun je hem vergelijken met de
merel. Met de grote lijster, de
koperwiek en de zanglijster

zijn het de bekendste lijs
terachtigen. Een jaar of vijf
geleden heb ik een week lang
kunnen genieten van een wat
zeldzame r exemplaar uit deze
familie: de beflijster . Deze is
praktisch gelijk aan de merel
(het zwarte mannetje) . Het
grote verschil zit hem in de
erg opvallende witte borst
band. De kramsvogel is ver
der een zeer kleurrijke vogel
en daarom erg opmerkelijk.
Hij heeft een lichtgrijze kop,
een kastanjebruine rug, weer
een lichtgrijze stuit en een
vrijwel zwarte staart. Van on
deren gezien valt hij op aan
zijn witte ondervleuge ls. De

bruingeel gevlekte borst
steekt duidelijk af tegen de
witte buik.
Bij het voedselzoeken op het
veld heeft de vogel de ge
woonte de vleugels te laten
hangen, zodat de lichtgrijze
stuit zichtbaar wordt.

een nieuwe biotoop?

Eerder in dit verhaal schreef
ik, dat de kramsvogel een
wintergast is, maar recentelijk
heeft hij zijn broedgebied tot
Nederland uitgebreid. Vooral
in Limburg zijn sinds 1972 de
broedparen toegenomen . En
kele broedgevallen uit Gro
ningen: Siddeburen (1955),
Grootegast (1981), Oudeschip
('80 en '81). Wie weet zal ook
deze vogel zijn biotoop (leef
gebied) geleidelijk verande
ren. Net zoals bijvoorbeeld de
merel, die in het eerste deel
van deze eeuw praktisch uit
sluitend een bosvogel was.
Een tip voor u: Mocht de
winter aanhouden, gooi eens
wat rotte appels of klokhuizen
in de tuin en je kunt vanachter
het venster in alle rust het
beestje van enkele meters af
stand bewonderen.

Ad van Zalk

Stoomfluitjes
De volleybalvereniging van
Geo heeft nieuwe leden
nodig, dames en vooral
ook heren. We trainen,
onder deskundige leiding,
op woensdagavond van
20-22 uur. Wie uit
Thesinge, Garmerwolde of
Ruischerbrug komt het
eens proberen? Inlichtingen
bij Ton Werdekker, tel.
050-417706.
Te koop gevraagd: mooie
plafondventilator. Jos de
Vries, Dorpsweg 67,
Garmerwolde, tel.
050-415400.

- Te koop aangeboden:
Noren, maat 36. E.D. Post,
Hildebrandstraat 29, tel.
416079.

- op oudejaarsavond gevon
den bij Jan Wigboldus een
blauwe wollen muts, tel.
417178.

DROGl STERlJ -PlUlFUMERIE· REFORM -8CHOON1tEIDBSALON

WIN KELCENTR UM LEWENBOAG GRONI NGEN TELE FOON 050-410508 .

volledige schoenreparaties
sleutelshop
alle slijp werk

KAJUIT 252 LEWENB~RG

Alles op het gebied van uw huisdier .
Tevens gespec ialisee rd in papegaa ien - ara 's

kakatoe's - beo 's.
Groot assortiment hengelsport artikelen

Uitgebreide aquarium afde ling.

WINKE LCENT RUM LEWENBORG . GRONINGEN
telefoon 050 . 41 55 53



Oranjecomité Garmerwolde

Mollema reageert
op grap mevrouw S ijbesm a

'Zonnig winterlandschap met Lagelandster moten '

de dorpskerk krijgt nog meer sfeer '

Kijk op Thesinge vanuit 'K/under '

KA DO'S V OOR HAAR EN HEM .

HUI SHOUDELIJKE A RT IKELE N

Winkelcent rum Lewenborg
Gro n ingen

Telefoon 41 40 40

••••••

bezoek) zou ik niet meer in
Thesinge geweest zijn. Als ik
bij de top had gehoord, zat ik
nu misschien op mijn eigen
eilandje, of had ik een gouden
handdruk gehad en was ik
boven Jan. Hoorde ik bij Jan
Boezeroen, dan was ik nu ka
pot geweest. In beide geval
len was ik voor Thesinge
verloren.
Maar tot de werkelijkheid te
ruggekeerd. Het is voor mij
alle dagen hard werken en
dankzij mijn klanten red ik het.
Dat moet ook, want de over
heid zal mijn tekorten niet
voor hun rekening nemen . ..
Bij de R.S.V. werd met ge
meenschapsgeld gespeeld.
Zo ziet u, dat dit voor een
melkboer wél even anders
ligt. Johan Mollema

••••••
CRIEi"

Op 5 mei a.s. kan men de
prachtige omgeving verken
nen en wel door middel van
een fietspuzzeltocht vanaf 's
middags 14.00 uur.
Over deze beide festiviteiten
volgt ook nog nader bericht.
In verband met bovenstaande
activiteiten zullen er dit jaar
ook weer met lijsten gelopen
worden.

Het Oranjecomité

De optocht draagt dit jaar een
onderwerp : Het uitbeelden
van een spreekwoord. Bin
nenkort gaan de stencils door
het dorp. U krijgt dan nadere
informatie.
Het Oranjecomité organiseert
dit jaar echter nog meer: Op
Koninginnedag zal er 's mid
dags voor de kinderen weer
iets leuks zijn en 's avonds
voor de ouderen een bingo.

Ik wil beginnen met mevrouw
Sijbesma een kompliment te
maken met haar spitsvondig
heid. Inderdaad heeft de
naam van de vorige organisa
tie waarbij ik was aangeslo
ten, de S.RV, deze overeen
komst met de R.S.V.: namelijk
dat ze duur zijn. Daarom ben
ik ook overgeschakeld op de
ZOO.V. en dat zullen de klan
ten wel in hun portemonnee
vememen . Voor degenen die
niet weten wat deze letters
betekenen: Zuivel Dagelijks
Vers.
Om op die R.S.V. terug te
komen: als dat mijn werkge
ver was geweest , zoals zo
aardig maar onterecht gevon
den door mevrouw Sijbesma
(G.&T. van december, artikel
over het burgemeesters-

FIRMA R. VEENSTRA

Garmerwolde 050-416280
Ten Boer 05902-2946

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Naar aanleiding van een en
quete over een wel of niet te
houden optocht dit jaar is uit
de bus gekomen, dat het
grootste gedeelte van het
dorp vóór een optocht is. In
overleg met de feestweek
commissie is nu besloten de
optocht door te laten gaan en
wel op woensdag 26 juni a.s.

I 's middags om ± 18.00 uur.
Dit is namelijk de eerste dag
van de feestweek en we von
den, dat een optocht een
feestelijke opening is voor een
feestweek. De bedoeling is,
dat iedereen hieraan mee kan
doen, zowel groepen, vereni
gingen, straten, buurten als
individuelen. We hopen echt.
dat iedereen hieraan mee
werkt om het zo geslaagd
mogelijk te maken, want om
het een succes te laten wor
den hebben we echt alle me-
dewerking nodig.

I
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De Kinderkrant

De Kermisprinses

'tekening van Rosa'

Tessa Remkes

In de kerstvakant ie ben ik in
Winschoten naar de
Kermisprinses geweest.
Het ging over Doornroosje en
een kermis.
Doornroosje werd geboren uit
een grote bloemkool.
Er was een vrouw die
Doomroosje had verraden en
er was een man die prikte de
vinger van Doornroosje aan
een spinnewiel.
Die gemene man zei dat
Doornroosje doodging, maar
dat was gelukkig niet zo. ZB
ging alleen maar slapen. ZB
werd wakker gekust door de
prins.
Ik vond het heel leuk.
En dit is het einde van mijn
verhaal.

.,

Wat een sneeuwpret! '

Dit wordt dan de laatste Kin
derkrant. We hebben het een
jaarlang geprobeerd , maar de
deelname van kinderen was
niet groot. Waarschijnlijk gaan
hun eigen schrijfsels en teke
ningen voornamelijk op in de
wijd en zijd verspreide
schoolkranten. Dat vinden wij
prima, maar dan is de be
hoefte aan een aparte Kin
derkrant in de GT Express
kennelijk niet groot. De uitslag
van de enquete wijst daar ook
wel op. En om die reden heeft
de redaktie besloten deze ko
pijruimte maandelijks voor an
dere artikelen te gaan gebrui
ken.
Er zijn geen inzendingen ge
weest voor het aangekondig
de onderwerp 'Televisie'.
Daarom eindigt de allerlaatste
Kinderkrant met een verslag
en een tekening van Tessa
over de familie-pantomime
'De Kermisprinses' van de
Voorziening, en met een win
tertekening van Rosa. Alle
maal veel groetjes , het beste
en tot ziens: Wobby en AA
nelies.

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter
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