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Moi Garnwerders,
De zomervakantie ligt achter ons en de
‘R’ is weer in de maand. Tijd dus voor
weer een hap levertraan bij het
avondeten en natuurlijk voor de herfsten winteractiviteiten die traditioneel in
ons dorp plaatsvinden. In dit nummer
o.a. de aankondiging van een bijzondere
ledenvergadering
van
de
dorpsvereniging op 13 september, een verslag
van de Reitdieptochten en nog een aantal
andere
wetenswaardigheden.
Het
volgende nummer van de Gört verschijnt
in november. Daarin o.a. informatie over
de Sinterklaasintocht en de kerst- en
jaarwisselingsactiviteiten
Bijzondere ledenvergadering
Beste dorpsgenoten, in de afgelopen
maanden heeft het bestuur van de
dorpsvereniging een manier van werken
besproken voor onze nieuwe tak van
sport: de belangenvertegenwoordiging.
Die manier van werken legt het bestuur
graag voor aan de leden van de
dorpsvereniging. Daarvoor organiseren
wij op vrijdagavond 13 september a.s.
een buitengewone ledenvergadering. U

bent allen vanaf 19.30 uur van harte
welkom in de bovenzaal van Hammingh.
We beginnen om 20.00 uur. Op de
agenda staan een presentatie van de
werkwijze en een lijst van onderwerpen
waar we in Garnwerd mogelijk mee aan
de slag kunnen. Wij horen na de
presentatie graag uw ideeën en
aanvullingen op die werkwijze en de
lijst.
Ook is er meteen al een presentatie van
een eerste initiatief dat mogelijk onder
de vlag van de dorpsvereniging zal
worden uitgewerkt. Dit initiatief gaat
over het ontwikkelen van energielevering voor Garnwerd met een duurzaam karakter. Tijdens de presentatie
vertellen twee dorpsgenoten hoe de
winst die gemaakt wordt op deze
energielevering, behouden kan blijven
voor de gemeenschap. Deze winst is
namelijk te besteden naar eigen inzicht
van de dorpsvereniging.
Een
bijzondere
ledenvergadering
betekent overigens dat wij geen
verslaglegging bespreken danwel de
begroting/financieel jaarverslag of de
planvorming van jaarlijkse activiteiten.
Dat doen we, zoals gebruikelijk, tijdens

de algemene ledenvergadering in het
vroege voorjaar. Wij hopen u allen te
zien op vrijdagavond 13 september bij
Hammingh.
Nienke Smit, secretaris
Geen bestemmingswijziging molen
Op 18 juni heeft het bestuur van de
dorpsvereniging ingesproken op het
bestemmingsplan Garnwerd tijdens de
gemeenteraadsvergadering in Winsum.
Fokko Leutscher attendeerde het bestuur
van de dorpsvereniging op een
zorgwekkende zin over de molen in het
bestemmingsplan. Zoals de tekst er lag,
was het via een afwijkingsbesluit
mogelijk om de molen als woning te
gebruiken. Voor Adorp was iets
dergelijks al vastgesteld. Inwoners en
ook de molenstichting waren hier door
overvallen. Een belangrijk toeristisch
element in Garnwerd was in gevaar.
Bezoekers en inwoners van het dorp
genieten nu van het rondje om de molen,
het uitzicht vanaf de stelling en de
draaiende wieken in het weekend.
Bovendien kunnen we er nogal eens een
mooie expositie of theatervoorstelling
zien. Reden genoeg dus om in te
spreken. Naast de dorpsvereniging deed
ook de molenstichting dat. En het heeft
effect gehad. Alle fracties van de
gemeenteraad riepen de wethouder op
om deze zin te schrappen uit het
bestemmingsplan. Er werd zelfs gekeken
hoe
het
eerder
vastgestelde
bestemmingsplan voor Adorp nog kon
worden hersteld. Een mooi succes, ook
voor een buurdorp, met dank aan een
oplettende dorpsgenoot!
Nienke Smit, secretaris
Reitdieptochten
Ondanks de verwarring over de datum en
de locatie werden de traditionele

Reitdieptochten dit jaar weer goed
bezocht door zowel toeschouwers als
deelnemers. De watertemperatuur was
uitstekend: 19 graden. Het was zonnig
weer met een matige wind uit het
zuidoosten. Prima zwemweer! Er waren
207 zwemmers en ongeveer 250
toeschouwers op de dijk langs het
Reitdiep ten zuiden van Garnwerd op het
terrein van recreatiecentrum Garnwerd
aan Zee, waarvan, ondanks de
verbouwing, alle medewerking werd
verkregen. Het bouwterrein was keurig
afgezet met rood-wit lint. Ondanks dat
probeerde toch een aantal toeschouwers
via de dijk de toegangsprijs van € 1,50 te
ontlopen. De toeschouwers konden niet
alleen genieten van de zwemmers maar
ook in een ontspannen sfeer van de
muziek van de Eendracht. De aanwezige
arts hoefde gelukkig geen moment in
actie te komen. Vrijwilligers in
volgbootjes zorgden ervoor dat de tocht
onder goede begeleiding veilig volbracht
kon worden. Een paar jeugdige
deelnemers hebben van een bootje
gebruik gemaakt omdat de afstand hen te
ver was. Hieronder volgen de uitslagen
van de wedstrijdzwemtochten. De eerste
drie aankomenden ontvingen een
prachtige beker.
Meisjes 500 meter
1. Anouk Dijkstra 7.41 min.
2. Liza Heldoorn 7.53 min.
3. Femke Schaart 8.11 min.
Jongens 500 meter
1. Josua Knoop, Zuidhorn
2. Han Heerema, Uithuizen
3. Calvin Kleinsma, Rolde

7.23
9.41
9.42

Dames 1000 meter
1. M. Belderbos, Groningen
2. A. Veldman, Appingedam

14.00
14.09

3. M. Tienstra, Winsum

14.10

Heren 1000 meter
1. E. Schröder, Groningen
2. E. Dijkhuis, Haren
3. J. Knoop, Zuidhorn

12.28
14.37
15.13

40 om Garnwerd
Nog minder dan een maand te gaan tot
alweer de zesde editie van het fysiek en
mentaal meest uitdagende evenement in
ons dorp, de wandeltocht 40 om
Garnwerd. Inmiddels is de route verkend
en zijn de vrijwilligers in staat van
paraatheid gebracht. Tot nu toe hebben
zich ruim veertig deelnemers aangemeld;
er zijn echter nog een paar plaatsen te
vergeven. Wie de uitdaging aandurft,
kan bellen: 0646782331. We starten op
zaterdag 28 september vanaf 06.00 in het
donker (dus draag reflecterende kleding
of looplampjes) vanaf ’t Woaterbörgje in
Garnwerd. Zorg dat je om 05.30
aanwezig bent voor de inschrijving en de
briefing. De koffie en de broodjes staan
dan klaar. Hoewel we deze keer steeds
relatief dicht in de buurt van Garnwerd
blijven, komen we langs plekjes waar de
meeste deelnemers hoogstwaarschijnlijk
nog nooit geweest zijn. Aan het eind van
de tocht wachten hen dan de gladiolen
en de uitsmijter! Durf jij de 40 aan?
Klim in de kuierlatten, zet de blik op
oneindig en het verstand op nul en bel:
0646782331. Tot de 28ste !
Een tochtje in een luchtballon
Zaterdagavond 13 juli; in een weiland
zuidwestelijk van het dorp staan drie
auto’s met aanhanger met op elk een nog
onuitgepakte luchtballon. Het is de
bedoeling dat die dingen de lucht ingaan
met aan boord een dikke twintig
passagiers die daarvoor elk € 140,moeten neertellen. Tja, het kost een paar

centen maar… Het is nog even
onduidelijk of er überhaubt gevaren gaat
worden; er wordt druk gecommuniceerd
met weerstations in de buurt over
windsnelheden
en
bewolking.
Uiteindelijk is het zover, de ballonnen
worden vol hete lucht geblazen en de
deelnemers worden ingedeeld en krijgen
een korte instructie. Dan, rond een uur of
acht, stijgt de eerste ballon op, even later
gevolgd door de andere twee. We stijgen
vrij snel naar een hoogte van een paar
honderd meter en drijven langzaam weg
in zuidelijke richting. Het uitzicht is
adembenemend; we worden onthaald op
een prachtige ‘birds eye view’ van
Garnwerd en even later van de pas
gerestaureerde Wetsingerzijl en van
Wierumerschouw. We zien het Reitdiep
heel mooi door het landschap kronkelen.
Er wordt druk gefilmd en gefotografeerd.
Het is op die hoogte opvallend stil en
omdat je met de wind meedrijft, voel je
die ook niet. Wel is het beduidend koeler
dan op de grond. We zien een van onze
buurballonnen af en toe in de wolken
verdwijnen en weer verschijnen. De
ander verdwijnt steeds verder in
zuidwestelijke richting. Er staat heel
weinig wind en de bewolking neemt wat
toe. Bovendien drijven we precies op de
stad aan in plaats van er omheen. De
piloot haalt allerlei kunstgrepen uit in
een poging toch nog langs de stad te
komen; tevergeefs. Bovendien raken we
langzaam door het gas van de
heteluchtbranders heen. Na een half
uurtje varen komt dan ook de
onwelkome mededeling dat we ons
gereed moeten maken voor de landing.
We maken een zachte landing in een
weiland iets ten noorden van het Van
Starkenborgh kanaal; een van de andere
ballonnen landt in de buurt. De derde
ballon is het wel gelukt langs de stad te

komen en zal uiteindelijk in de buurt van
Peize landen. Na de landing helpen we
met het inpakken en opladen van de
ballon en dan worden we officieel, met
champagne en al, als ballonvaarders
gedoopt. Omdat we maar kort in de lucht
zijn geweest, krijgen we ook nog een
behoorlijke korting. Al met al een hele
leuke ervaring die zeker voor herhaling
vatbaar is.
Presentatie boek over Garnwerd
Als alles goed gaat zal op zaterdag 30
november a.s. in de bovenzaal van
Hammingh door een prominent iemand
aan een prominent iemand het boek ‘Van
Meeuw tot Leeuw’ feestelijk worden
overhandigd. Alle Garnwerders worden
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Verdere informatie volgt in de
eerstvolgende nieuwsbrief van de
Garnwerder boekeniers, die t.z.t. huis
aan huis verspreid wordt.
Aanrader
Op zondagavond 15 september wordt in
de molen van Garnwerd de hilarische
theatervoorstelling ‘De klucht van de
molenaar’ opgevoerd. Wilt u getuige zijn
van seksueel geklungel (volgens het
DvhN) van o.a. onze huidige
burgemeester? Reserveer dan een
kaartje:
0614506296
of
astrid@stichtingmetafora.nl Er zijn twee
voorstellingen, om 19.00 en om 20.30
uur.
En dan nog even dit:
Sinds kort loopt er een fraai wandelpad
van de parkeerplaats bij de begraafplaats naar de Kromme Akkers. Zal dit
nu eindelijk het einde betekenen van de
verkeersopstoppingen bij school aan het
begin en einde van de schooldag?

Wist u dat:
- er de laatste tijd opvallend veel
‘ongelukjes’ met luchtballonnen zijn
gebeurd?
- Geert Broekhuizen voor het eerst -en
het laatst- zijn eigen boerderij vanuit
de lucht heeft gezien?
- Rob Timmer op geheel eigen wijze
terrashaarden aan pleegt te steken?
- de burgemeester van Garnwerd ooit
op een wel heel bijzondere manier is
geraakt door kunst?
- Pieter van Dijk buiten competitie en
ver na sluitingstijd geprobeerd heeft
aan de Reitdieptochten deel te
nemen?
- Marcel
Schuiten
het
tot
scherpschutter op het alarmpistool
heeft geschopt?
- het tegenwoordig in is om kinderen in
natte modder te laten spelen zodat ze
weer ‘voeling’ krijgen met de natuur?
Hoe smeriger, hoe beter. We kunnen
dus volgend jaar nog meer jeugdige
deelnemers aan de braggeltocht
verwachten.
Deze Gört wordt gesponsord door:

