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Laatste Gört van dit jaar.
De dorpsvereniging Garnwerd wil alle lezers van
de Gört hele fijne feestdagen en een goed nieuw 
begin van 2015 wensen. Wij hopen iedereen te 
zien bij het Kloksmeren of op de 
nieuwjaarsreceptie 9 januari. 

'Ambassadeurzetters' en Dorpsvisie vol 
energie van start!

Op 13 december betrok een gezellig vullend 
aantal mensen de Doorrit voor een middag over 
ons dorp. Een gevarieerd programma dit keer.
De commissie Energie in persoon van Joris de 
Winter vertelde de dorpsgenoten dat zij 
daadwerkelijk klant kunnen worden van NLD-
energie.
Martin Noorda liet zichzelf live inschrijven door 
Joris. Overstappen bleek niet moeilijk. Eigenlijk 
vrij eenvoudig zelfs! En het bleek voor Martin 
nogal wat voordelen te hebben: Het leverde 
Martin 20 euro minder kosten op; Hij spaart mee
in de dorpskas: 75 euro per jaar per klant gaat 
naar de dorpsvereniging; Hij draagt bij aan het 
duurzaam opwekken van stroom. Dat samen 
maakt hem helemaal enthousiast over NLD-
energie. Martin is dan ook een van de 
'ambassadeurzetters' uit ons dorp. Naast Martin 
en Joris, staan Sjoerd Betten en natuurlijk Philip 
Kocken iedereen met vragen over iedereen graag
en altijd vrijblijvend te woord. Dat is belangrijk 
om te vermelden, want iedereen bepaalt 

natuurlijk zelf of NLD-energie iets voor hem of 
haar is.
Ben Smit gaf als voorzitter van de commissie 
Jeugd in het kort weer wat de commissie in de 
afgelopen half jaar heeft gedaan. Op dit moment 
werkt de commissie samen met de MR (twee 
ouders + twee leerkrachten) en een 
vertegenwoordiging van de (locatie)directie van 
L&E. Samen maken ze onder de titel 
'Doorakkeren' een plan. Dat is gericht op een 
passend onderwijsconcept voor een kleine school
als de Kromme Akkers, op hoe de school het 
dorp kan versterken en op hoe het dorp de school
kan versterken. In het nieuwe jaar verwacht de 
commissie een resultaat te presenteren.

Na de pauze kwam het hoofdmenu van de 
middag De aftrap voor de dorpsvisie!
Dineke Broekhuizen is de voorzitter van de 
nieuwe commissie Dorpsvisie. Ze stelde de 
commissieleden voor en daarna ook de 
ondersteuner Dirk Jasper Keegstra. 

Wat is een dorpsvisie?
Dirk Jasper Keegstra heeft al zo'n tien dorpen in 
Drenthe en Groningen begeleid in het opstellen 
van een dorpsvisie. Hij kon de aanwezigen 
voorbeelden noemen van dingen die in andere 
dorpen speelden. Dirk Jasper: "Ik was hier gelijk 
onder de indruk van de eigen kracht en energie 
in het dorp. Ook dat staat in een dorpsvisie. Een 
dorpsvisie is eigenlijk een soort visitekaartje: 
vertellen wie je samen bent en wat je samen in 



De dorpsvisie commissie: vlnr Anne, Sonja Ben, 
Dineke, Dirk Jasper, Lambertus

huis hebt. Daarmee presenteer je jezelf naar een 
(nieuwe) gemeente of een 
woningbouwvereniging. Maar je kan het ook 
puur voor jezelf gebruiken. Door het maken van 
een dorpsvisie leer je elkaar sowieso (beter) 
kennen. Het geeft antwoord op algemene vragen 
als 'Waar zijn we goed in? Waar willen we 
samen aan gaan werken? En wat als eerste?'. En 
het beantwoordt vragen die juist gericht zijn op 
een groep mensen: 'Is er genoeg te doen als je 
jong bent in Garnwerd? Kun je hier blijven 
wonen als je ouder wordt? Wat doen en willen 
ondernemers in het dorp?'."

Hoe maak je zo'n visie?
"Je begint met een 'belevingsonderzoek'. 
Dorpsbewoners geven aan wat ze vinden en 
willen: Waarom woon je hier, waarom vind je 
het prettig, wat is er niet in orde volgens jou. 
Zo'n onderzoek kan je op hele verschillende 
manieren aanpakken". Dirk Jasper Keegstra 
heeft goede ervaringen met een foto-opdracht: 
"Daarbij mogen dorpsbewoners bijvoorbeeld 
drie foto's maken van mooie karakteristieke 
plekken in het dorp en drie foto's van iets wat 
(meer) aandacht verdient. Maar ook een excursie
door het dorp, in kleine groepjes kan heel mooie 

ideeën opleveren. Of misschien is er in 
Garnwerd juist behoefte aan gesprekken aan de 
keukentafel of een gesprek met een specifieke 
groep (senioren, ondernemers, jongeren)". Door 
de aanwezigen werd geopperd om ook per straat 
eens te overleggen.
De commissie staat graag open voor heel andere 
ideeën.

En alles kan?
Eerst baken je het gebied af. Waar begint het 
waar eindigt het? Dat is voor Garnwerd ook 
belangrijk. Welke buurtschappen willen 
meedoen. En daarna ga je gegevens verzamelen. 
Als laatste ga je oplossingen bedenken. Je kijkt 
wat de gemeente of de provincie over bepaalde 
dingen zegt. Je moet geen luchtkastelen bouwen,
maar als je iets gezamenlijk erg graag wilt, 
kunnen soms dingen die tot nu toe niet mogelijk 
waren. Geld is natuurlijk ook een begrenzer. 
Voor de gemeente, maar ook voor ons. Want 
straks werken we waarschijnlijk steeds meer met
dorpsbudgetten. En ook dat geld geef je altijd 
maar een keer uit!

Hoe zie jij het dorp?
Er zijn tijdens de aftrapbijeenkomst voor de 
dorpsvisie dus een paar manieren genoemd om 
van de inwoners te weten te komen hoe hun 
indruk van het dorp is. Een ervan is om ze een 
aantal foto's te laten maken. Daarom stelt de 
commissie Dorpsvisie het volgende voor:

Pak een fototoestel of gewoon je mobieltje en 
maak zes foto's van diverse locaties/onderwerpen
in of nabij het dorp: 3 van onderwerpen die je 
mooi vindt en 3 van onderwerpen die volgens 
jou voor aanpassing of verbetering vatbaar zijn. 
Zet even een motivatie bij de foto's en stuur alles
dan naar: l.postma@rug.nl of naar 
d.broekhuizen@hotmail.com. 

De foto's kunnen voor ons heel belangrijk zijn 
want mede daardoor kunnen wij zien waar wij 
onze aandacht op moeten richten. We kijken 
belangstellend uit naar jullie foto's.

Via de website www.garnwerd.eu en de Gört 
houden we jullie graag op de hoogte van nieuwe 
activiteiten of resultaten. 

Commissie Dorpsvisie

http://www.garnwerd.eu/
mailto:d.broekhuizen@hotmail.com
mailto:l.postma@rug.nl


Kinderen van de Kromme Akkers zorgden alvast
voor inspiratie. Voor meer info: 
www.Garnwerd.eu

Uitnodiging senioren
Nog meer dorpsvisienieuws. Om een dorpsvisie 
te maken hebben we de hulp nodig van nogal 
wat  groepen in het dorp; alleen zij kunnen ons 
van de  benodigde informatie en meningen 
voorzien om een weloverwogen document te 
schrijven. De senioren (65+) vormen met elkaar 
ook zo’n groep.
Jullie voelen hem al aankomen, wij willen graag 
met een aantal van jullie om de tafel om van 
jullie zelf te vernemen wat de wensen en/of 
ideeën zijn met betrekking tot het wonen nu en 
in de toekomst als oudere in Garnwerd. Daarbij 
moet je denken aan o.a. voorzieningen, zorg, 
participatie, e.d. En natuurlijk ook over de 
algemene onderwerpen horen we graag de 
mening van de oudere inwoner.
Wie zin heeft om daar met ons eens een boompje
over op te zetten, is welkom op 

donderdag 29 januari in de avonduren op een 
nog nader te bepalen locatie.

Heb je zin om te komen, geef je dan uiterlijk 15 
januari op bij Lambertus Postma 
(l.postma@rug.nl of 06-46782331) of bij Dineke
Broekhuizen (d.broekhuizen@gmail.com of 
0594-621574) want wij willen graag weten op 
hoeveel mensen we mogen rekenen.

Wij zorgen dat de koffie en thee klaar staan op 
29 januari en wellicht zit er ook nog wel iets 
onder de kurk. Wij hopen in ieder geval op een 
goede opkomst, want zonder jullie zijn we 
nergens.

Nieuwjaarsvisite nieuwe stijl, met stamppot 
voor jong en oud
Vrijdag 9 januari (LET OP NIEUWE DATUM) 
is de jaarlijkse Nieuwjaarsvisite van de 
dorpsvereniging Garnwerd e.o. in de Doorrit van
Hammingh. Op het programma staan veel 
tradities: natuurlijk toosten we samen op het 
nieuwe jaar, mogen we ook dit jaar het inmiddels
legendarische duo Thomasvaer en Pieternel 
welkom heten, hebben onze eigen 
quizzzzzmasters weer een raadselachtig mooi 
programma bedacht en benoemt het bestuur de 
enige echte burgemeester 2015 van Garnwerd! 
Maar we doorbreken ook een traditie. De 
ontvangst is dit jaar vanaf 17.45 uur. En om 
18.00 uur is er een heerlijk stamppotbuffet 
waarbij iedereen (geen leeftijdsgrenzen ) van 
harte is uitgenodigd!

Het programma ziet er daarmee als volgt uit:
17.45 -18.00 uur ontvangst met drankje
18.00 - 19.00 uur stamppotbuffet
19.30 uur bekendmaking burgemeester 2015 
hierna gaan kinderen naar huis en kunnen 
mogelijke 'laatkomers' aansluiten
20.00 uur Thomasvaer & Pieternel, aansluitend 
Pubquizzzzz. Toegang en deelname aan het 
buffet is gratis.

De drankjes zijn -met uitzondering van de eerste-
voor eigen rekening.
Voor het stamppotbuffet is opgave verplicht, 
want dan is er genoeg en niet te veel. Opgave 
kan door je voor dinsdag 6 januari aan te melden 
via dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com. Geef 
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aan met hoeveel volwassenen en eventueel 
hoeveel kinderen je komt. 
Je kunt ook de strook invullen achter in de Gört 
en inleveren bij Joske Kluvers Hunzeweg 39 
(mag in de bus).
De Nieuwjaarsvisite met stamppotbuffet voor 
alle inwoners van Garnwerd is mogelijk gemaakt
door een bijdrage van de dorpsvereniging zelf, 
een subsidie van de gemeente Winsum en 
sponsoring door café Hammingh.

Hardlopen bij Lopenenzo
Wil jij graag beginnen met hardlopen, ben je een 
tijdje uit de running geweest of wil je verder en 
sneller kunnen lopen dan je nu kunt? Kom dan 
zaterdag 10 januari naar de gratis 
introductieclinic door Karel Jonker van 
Lopenenzo, bij Garwerd aan Zee. Je kunt dan 
ervaren hoe Lopenenzo je op weg helpt naar een 
gezonde(re) leefstijl.
Maandag 12 januari starten de 3 verschillende 
cursussen voor hardlopers. Alle cursussen duren 
11 weken en vinden plaats op de maandag- en 
donderdagavond in Garnwerd, bij Garnwerd aan 
zee. De absolute beginner of “herintreder” werkt 
toe naar 5 kilometer aaneengesloten hardlopen. 
Aan de hand van een beproefd en verantwoord 
schema train je 3 keer per week, waarvan 2 keer 
onder begeleiding van Karel. 
Wanneer je minimaal 30 minuten achterelkaar 
kunt hardlopen, is de gevorderdengroep  de 
ideale opstap naar de 10 kilometer. Naast het 
uitbouwen van je conditie wordt aandacht 
besteed aan verschillende trainingsvormen, 
looptechnieken en motivatieprocessen. Alle 
cursussen van Lopenenzo Groningen en Drenthe 
worden 28 maart gezamenlijk afgesloten tijdens 
de Monnikenloop op Schiermonnikoog. 
De derde groep is gericht op het vergroten van 
het duurvermogen. Kun je al een uur achter 
elkaar hardlopen? Sluit dan aan en laat je 
verrassen door een trainingsaanbod die je 
voorbereid op de 10 mijl op Schiermonnikoog.

Ben je nieuwsgierig, wil jij een gezondere 
leefstijl, je conditie verbeteren en goed 
onderricht worden in looptechniek? Meld je aan 
voor de gratis informatieclinic op zaterdag 10 
januari om 13.00 uur bij Garnwerd aan Zee in 
Hunzeweg 38 in Garnwerd en schrijf je in voor 
één van de cursussen. Aanmelden via 
karel@lopenenzo.nl of neem een kijkje op 

www.lopenenzo.nl Bellen met Karel kan 
natuurlijk ook: 06-20616993

23 december kerstspel kinderen in kerk
Op dinsdag 23 december wordt in de kerk van 
Garnwerd door een aantal leerlingen van de 
Kromme Akkers het kerstverhaal verteld en 
uitgebeeld, en worden er kerstliederen gezongen.
Komt u ook?
Dinsdag 23 december van 18.30 uur tot 19.00. 
Na afloop is er voor iedereen chocolademelk of 
glaasje Glühwein.

Nieuwjaarsduik
 Op 1 januari a.s. om 13.00 uur vindt bij het 
Pierebadje in Garnwerd weer de traditionele 
nieuwjaarsduik plaats. Voor de zesde keer 
alweer. Deze duik wordt niet gesponsord door 
Unox, Knorr, Maggi, Calve of Dinky Toys. Nee, 
deze duik wordt gesponsord door 't 
Woaterborgje in Garnwerd en van harte 
ondersteund door de Free Bikers Garnwerd. 
 
Iedereen vanaf 12 jaar en ouder is welkom om 
hieraan deel te nemen. Kinderen jonger dan 12 
jaar alleen onder begeleiding van volwassenen. 
De duik gaat door, ongeacht de temperatuur en 
het is een gegarandeerde remedie tegen een 
jaarwisselingskater. 
 
Na afloop is er een gratis straffe borrel, 
geschonken bij de vuurkorf door ijsmeester 
Pieter. Voor hen die geen borrel willen of 
mogen, is er iets warms. Ben jij een bikkel? 
Wees er dan bij op 1 januari om 13.00 uur bij het
Pierebadje in Garnwerd. 

De organisatoren: Dick Bonsing en Lambertus 
Postma

Oud Papier
DE OUD-PAPIER CONTAINER IS TUSSEN 
24 DECEMBER en 2 JANUARI GESLOTEN.  
Vanaf 1 januari 1015 is het niet meer mogelijk 
om sappakken in te leveren.

23 DECEMBER:KERSTSPEL IN KERK

28 DECEMBER: DORPSMAALTIJD 
HAMMINGH

http://www.lopenenzo.nl/
mailto:karel@lopenenzo.nl


1 JANUARI: KLOKSMEREN

NIEUWJAARSDUIK

9 JANUARI: NIEUWJAARS 
BIJEENKOMST

10 JANUARI: INFORMATIECLINIC 
HARDLOPEN

29 JANUARI: SENIOREN BIJEENKOMST 
DORPSVISIE

Wist u dat:

Twee èchte Garnwerder Free Bikers hebben 
besloten voortaan wat minder "Free" door het 
leven te gaan.
Die andere Garnwerder Free Bikers al jaren zo 
door het leven gaan!

Garnwerd binnen één jaar zowel aan zee ligt, als 
in de alpen en een skihut heeft? Daarmee 
geografisch alles in zich heeft.

De vuilniswagens zich in Garnwerd keurig aan 
de snelheidslimiet houden.
De vuilniswagens in Garnwerd de stickers 
serieus nemen en ook de kliko's met 30 km. P/u 
in hun bak omkieperen.

Deelnemers aan de Braggeltocht "klouk" zijn.
Omstanders van de Braggeltocht daar vaak een 
ander idee over hebben.

Tot slot: Kent u de mop van twee 
nieuwjaarsduiken... die ene ging niet door....

Deze Gört wordt gesponsord door:

Thelma en Jacques Kruller -Dijkstra

Beste Garnwerders en bekenden uit omgeving:
Na iets meer dan 30 jaar ( 10 december 1974 ) 
met veel plezier aan de Hunzeweg 24  te hebben 
gewoond gaan wij per  1 januari 2015 verhuizen 
naar Grosz Hesepe in Duitsland.  Al geruime tijd

wilden we 'heel iets anders' en dat heeft ons doen
besluiten om deze stap te zetten! Wij wensen 
iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor de 
toekomst!

Thelma en Jacques Kruller - Dykstra

-----------------------------------------------------------

Opgavestrook stamppotbuffet 9 januari:

Naam: …………………………………………

Hoeveel personen:

......... volwassenen



......... kinderen

Vegetarisch/niet vegetarisch (doorstrepen wat 

niet van toepassing is).

Dit strookje kunt u in de bus doen bij

Joske Kluvers, Hunzeweg 39
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