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Eerste Gört van dit jaar
Het nieuwe jaar is alweer een tijd een feit
en de lente is in aantocht. Dit jaar nog niet
geschaatst op de ijsbaan van Garnwerd,
maar we hebben wel al een paar
bijeenkomsten gehad met elkaar. Tijdens
het kloksmeren en de nieuwjaarsreceptie
hebben we elkaar een goed 2015 kunnen
wensen. Een nieuw initiatief, het
stamppot eten, voorafgaand aan de
nieuwjaarsreceptie was een groot succes.
meer dan 80 aanwezigen. Een oude
traditie, maar zeer geslaagd was het
optreden van Pieternel en Thomasvaer. Er
is al een bijeenkomst geweest voor de
senioren in ons dorp voor de dorpsvisie
en er is goed nieuws te vermelden over de
Kromme Akkers. Dit en meer allemaal al
in 2015. Kortom het jaar is nog maar net
begonnen, maar Garnwerd bruist van de
energie en de actie.
De vlag kan uit op OBS de Kromme
Akkers.
Op woensdag 11 februari heeft de
projectgroep haar plan voor het behoud
van Obs de Kromme Akkers

gepresenteerd aan het schoolbestuur van
L&E in Warffum.
In de maanden daarvoor heeft de
projectgroep vergaderd, gebrainstormd,
gedacht en gezwoegd om tot een goed
plan te komen die onze school in
Garnwerd bestaansrecht geeft en laat
houden.
In het kort komt het erop neer dat er een
“gouden driehoek” gevormd wordt
waarbij bestuur, dorp/ouders en school
goed samenwerken en elkaar versterken.
De school –als gebouw- is niet langer
alleen een onderwijsinstituut, maar wordt
ook een dorpsvoorziening. De exploitatie
van het gebouw komt in handen van
dorp/ouders. De school zelf zet een
onderwijsvernieuwing in, die de school
haar eigen identiteit geeft, maar die ook
(nog) meer recht doet aan het leerproces
van de kinderen en aan de leerkrachten.
Het bestuur zorgt voor de bovenschoolse
regeldingen en faciliteert zo veel mogelijk
samenwerking met andere (kleine)
scholen. Met een mooie Prezi presentatie
(op www.garnwerd.eu kunt u deze
nalezen) werd die woensdagmiddag het
L&E bestuur meegevoerd met de plannen

in de hoop om groen licht te krijgen. En
dat kregen we!
Met een “Wauw” uit de mond van Mevr.
Volp (Bestuurder L&E) kon de vlag al
bijna uit. Ze was onder de indruk van het
plan, maar vooral ook van de
haalbaarheid en realiteitszin en wenste
ons veel succes met het uitwerken van de
plannen. Nu is er dus werk aan de winkel,
want er moet veel gebeuren! Maar dit
resultaat is in ieder geval behaald. Dat
willen we natuurlijk heel graag samen
met iedereen vieren.
Wees daarom allemaal van harte welkom
op: vrijdag 13 maart a.s.om 20.00 uur
op de Kromme Akkers. We geven dan
ook verdere uitleg over de plannen en de
te nemen vervolgstappen. Wij zijn jullie
dan graag allemaal!
Commissie jeugdzaken
Garnwerd viert 70ste bevrijdingsdag
samen!
Samen met Feerwerd en Ezinge besteedt
Garnwerd uiteraard volop aandacht aan
de 70ste bevrijdingsdag van dit jaar. Het
gezamenlijke programma op dinsdag 5
mei bestaat uit:
- een puzzelroute per fiets en auto, die
iedereen in de week voorafgaand aan 5
mei zelf kan rijden. Het thema van de
tocht heeft te maken met de (detailhandel)
die vroeger in alle huizen plaatsvond.
Voor het aanmelden van jouw huis: meld
je bij Josanne Venekamp of Meike van
den Berg!
- een optocht van praalwagens door de
drie dorpen op 5 mei. We hopen op mooi
versierde wagens door vrolijk versierde
dorpen!
- een groot feest op/rond het sportveld
van Feerwerd. Daar zijn prijsuitreikingen
van al het moois dat we die week/ die dag
hebben kunnen zien, er zijn
speelattributen voor de jongste kinderen,

een spelprogramma voor de andere
kinderen en voor de 'oudste kinderen' is er
ook veel gezelligheid, muziek, een hapje
en een drankje.
- een spetterend optreden van de Full
Minties als avondprogramma!
Denk mee op zondagavond 15 maart
Iedereen met een leuk idee voor het
versieren van het dorp of van je eigen
straat, iedereen die graag (mee) werkt aan
een praalwagen of op een andere manier
betrokken wil zijn is van harte welkom op
zondagavond 15 maart in 't Woaterborgje.
Harriet Visscher en andere bestuursleden
zijn daar vanaf 20 uur om ideeën te
verzamelen. Verwacht geen presentaties,
maar koppel je eigen ideeën aan die van
anderen of ga samen dingen verzinnen en
leg even contact met Harriet over wat je
van plan bent. Harriet is contactpersoon
namens de DV van Garnwerd in de
werkgroep 5 mei. Mocht je de 15de niet
kunnen, dan kan je ook telefonisch
contact met haar zoeken (06 - 1078 0202).
Samen maken we er een prachtig feest
van!
ALV op vrijdagavond 20 maart
Op vrijdagavond 20 maart is de jaarlijkse
Ledenvergadering van de
Dorpsvereniging Garnwerd e.o. om 20.00
uur in de bovenzaal van Café Hammingh.
Een agenda voor de vergadering ontvangt
iedereen een week voorafgaand. Wat
zeker is, is dat het bestuur nieuwe aanwas
nodig heeft. In het afgelopen jaar zijn er
drie leden afgetreden en Tina Bollin heeft
aangegeven niet herkiesbaar te willen
zijn. Dus denk er even over na en meld je
bij belangstelling bij Joske Kluvers, Sonja
Hofstee of via
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com
In ieder geval graag tot 20 maart!

De 'Eerste leugen' vanaf zes nieuwe
bankjes op 21 maart
Op zaterdag 21 maart om 10:30 uur
vertelt burgemeester Pieter van Dijk de
'Eerste leugen' vanaf (een van de) zes
nieuwe bankjes rondom de molen.
Aansluitend vertelt hij 'niets dan de
waarheid' tijdens een rondleiding door het
dorp. Iedereen die benieuwd is naar de
geschiedenis van of leuke anekdotes uit
ons dorp, is van harte uitgenodigd mee te
wandelen.
De Boekeniers, De Freebikers, De B&B's,
't Woaterborgje, Garnwerd aan Zee en
Cafe Hammingh sponsoren elk een
bankje. De Dorpsvereniging heeft een
subsidie ontvangen van Nederland Doet
om de kosten beperkt te houden. Vanaf
dit voorjaar is er voor iedereen dus weer
plekje rondom de molen.
Paasactiviteiten
Op tweede Paasdag, maandag 9 april, zijn
er weer de jaarlijkse paasactiviteiten.
Eieren zoeken: Kinderen t/m groep 8.
Om 13.15 verzamelen we op het oude
schoolplein. We lopen samen met de
paashaas naar de plaats waar de eieren
verstopt zijn. Ouders zijn ook welkom,
maar zij mogen niet helpen zoeken.
Er zijn een aantal genummerde eieren
verstopt en wie zo'n ei vindt, krijgt een
verassing.
Neut'n Schait'n: Deze activiteit zal rond
14.30 beginnen, in de schuur van Nooren.
Iedereen kan meedoen en voor de
kinderen wordt een aparte baan uitgezet,
waar niet om geld maar om paaseitjes
wordt gespeeld.
Vergeet niet om voldoende kleingeld mee
te nemen.
Knutselen: Tijdens het neut'n schait'n is er
voor de kinderen gelegenheid om te
knutselen.

Eieren gooien: Later in de middag kan
iedereen meedoen aan het spel "eieren
gooien".
We hopen jullie allemaal te zien.
Burgemeester Michels en vijf
Garnwerders in gesprek
Op 11 december 2014 berichtten we op
de site Garnwerd.eu over het besluit van
het college van de gemeente Winsum dat
zij niet mee willen werken aan de
legalisatie van het strandje van Garnwerd
aan Zee. Op 10 februari zou de
gemeenteraad spreken over dit
onderwerp, om in maart een besluit te
kunnen nemen.
Omdat Garnwerd aan Zee het verzoek tot
legalisatie heeft teruggetrokken,
behandelt de raad het niet. Daardoor is
inspreken ook niet meer mogelijk. Het
betekent ook dat het strandje nu illegaal
is. De gemeente is daarmee verplicht er
op toe te zien dat Garnwerd aan Zee het
terrein in oude staat terug brengt.
Het bestuur van de dorpsvereniging zag
en hoorde dat er - hoe dan ook, met of
zonder het zandstrandje - onvrede is in
het dorp. Het bestuur heeft de
burgemeester van Winsum in een gesprek
op 4 februari gevraagd een bemiddelende
rol te spelen om meer tot elkaar te komen.
De burgemeester heeft toegezegd daaraan
mee te willen werken.
Naar aanleiding van de oproep op onze
website hebben vijf mensen zich
aangemeld om met elkaar te praten onder
leiding van burgemeester Rinus Michels.
Het eerste gesprek is op donderdag 12
maart.
Het bestuur van de dorpsvereniging staat
buiten het gesprek. De vijf deelnemers
bepalen zelf hoe vaak ze een gesprek
voeren onder leiding van de burgemeester
en waarover de gesprekken gaan.
Mogelijke resultaten van (een van) de

gesprekken maken de deelnemers via het
bestuur kenbaar op Garnwerd.eu Het is
fijn dat deze vijf mensen zich constructief
opstellen, zodat we weer samen de
toekomst in kunnen. Wat er ook gebeurt!
Oproep vrijwilligers AED
De drie horecagelegenheden van
Garnwerd hebben op verzoek van de
Dorpsvereniging besloten samen een
AED of ook wel defibrillator aan te
schaffen. Voor hun gasten, maar ook voor
het dorp. Dat is natuurlijk fantastisch
nieuws!
De dorpsvereniging heeft contact gezocht
met de Stichting Groningen Hartveilig om
te bekijken wat wij kunnen doen, om een
AED ook functioneel te krijgen. Enerzijds
is er een 'kast' nodig voor het apparaat op
een openbare plek. Daarnaast moeten we
natuurlijk voldoende en goed opgeleide
vrijwilligers beschikbaar hebben die bij
een melding bij 112 kunnen optreden.
Het bestuur heeft zich bij de Stichting
ingeschreven voor de actie waarbij een
AED-kast werd verloot. Tot onze grote
verrassing hebben we de kast (ter waarde
van ongeveer 800 euro) gewonnen. Om
de kast daadwerkelijk te ontvangen
moeten we nu op zoek naar 12
vrijwilligers uit Garnwerd e.o. Dus...
Heb jij een BHV-diploma, ben je EHBOer of ben je anderszins 'gediplomeerd' in
het gebruiken van een AED, OF ben je
bereid een dergelijke cursus kosteloos te
volgen? Meld je dan t/m 15 maart bij het
bestuur:
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com.
Jouw hulp is Hart nodig!
Oud Papier
Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer
mogelijk om sappakken in te leveren. 7
maart wordt het oud papier weer door de

ouders van de Kromme Akkers
opgehaald.

Dorpsvisiecommissie
Als werkgroep dorpsvisie zitten wij nog
in de inventarisatie; wat leeft er in
Garnwerd en hoe ziet men de nabije
toekomst van Garnwerd. Wij hebben
hiervoor al enkele inspanningen van het
dorp gevraagd en blijven de komende
periode ook nog enige inzet van jullie
vragen.
Wat is de huidige stand van zaken. Wij
hebben redelijk inzicht gekregen in de
begrenzing van Garnwerd en omstreken.
Wij weten hoe “ouderen” hun toekomst
zien in Garnwerd. Hierbij valt op dat het
merendeel hier graag wil blijven wonen.
Wij moeten met elkaar nog goed
nadenken hoe wij dit kunnen faciliteren.
Vanuit de groep “ouderen” zijn gelukkig
al goede ideeën gekomen. Ook hebben
wij, tijdens de workshop “Reflectie op
lokale energie”, gesproken over duurzame
energie. Uit deze workshop blijkt dat men
in Garnwerd graag collectief aan
duurzame energie wil werken. Hoe dit
eruit zal kunnen zien, zal de werkgroep
duurzame energie uitwerken.
Wij gaan nog praten met de ondernemers
uit het dorp en ook zullen er nog
gesprekken met de jeugd plaatsvinden.
Verder willen wij graag nog spreken met
een groep bewoners uit de
leeftijdscategorie 25 tot 65. Behoor je tot
deze leeftijdscategorie en vind je het leuk
en zinvol om met ons mee te praten over
de toekomst van ons dorp, dan kun je dit
aangeven bij Lambertus Postma
(l.postma@rug.nl of 0646782331) of bij
Dineke Broekhuizen
(d.broekhuizen@hotmail.com of
0613473158) voor maandag 9 maart.

Datum, tijdstip en locatie van deze
bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt.
In april zal er een avond voor het dorp
volgen, waarin wij jullie zullen vertellen
wat onze inventarisatie verder heeft
opgeleverd. Over deze uitkomsten willen
wij graag met jullie van gedachten
wisselen en samen met jullie een eerste
aanzet maken voor de toekomstplannen.
Tot zover deze update. Bij vragen of
opmerkingen betreffende de dorpsvisie
dan kun je natuurlijk contact opnemen
met een van de leden van de werkgroep.
Het laatste nieuws kun je vinden op de
website van de dorpsvereniging.
Herhaalde oproep van dorpsvisie
commissie
Omdat we zoveel mogelijk informatie
willen verzamelen hebben we nog steeds
dezelfde vraag aan iedereen:
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.
Alvast Bedankt!
Oproep bezorgers Gort en
dorpsverenigingsnieuws
Regelmatig heeft de dorpsvereniging post
voor u. Deze Gört bijvoorbeeld, maar ook
uitnodigingsbrieven voor vergaderingen
etc. Omdat vele handen licht werken
maken zijn wij op zoek naar mensen die
af en toe iets willen rondbrengen zoals

Gort of brieven. Als u dit wilt kunt u dat
doorgeven via
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com of
iemand van het bestuur aanspreken. We
zouden het enorm waarderen.
Opvolgers Garnwerd Grandioos
De commissie die de afgelopen jaren
Garnwerd Grandioos organiseerde, heeft
aangegeven dat in 2015 voor het laatst te
doen. Dat betekent dat er volgend jaar
nieuwe trekkers moeten zijn. Om alle
kneepjes van het vak te leren, is het
natuurlijk het best om dit jaar volop mee
te draaien. Ben jij een organisatietalent
(in de dop), meld je dan aan door een mail
te sturen naar
dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com of
iemand aan te spreken van het bestuur of
tentcommissie.
Jeu de Boulesbaan in Garnwerd
Wij zijn bezig een Jeu de Boulesbaan in
Garnwerd aan te leggen. Die baan komt
dan op de dijk bij de molen op het
dijkterras van ’t Woaterbörgje. We zijn
nu bezig met een kostenraming, een plan
van aanpak en het aanvragen van subsidie
bij de gemeente. Die baan wordt voor alle
Garnwerders en is gratis te gebruiken.
Wij denken er over om een paar
ballensets bij 't Woaterbörgje voor
bruikleen klaar te leggen. Aan het begin
van de zomer hopen we de baan feestelijk
te kunnen openen.
Rob Timmer en Lambertus Postma
Woaterborgje open dart toernooi
De eerste Woaterborgje is gewonnen door
Albert Groefsema en de 2e plek was voor
Fred Kuil. De 1e 180 werd gegooid door
Taco Viersma en de hoogste uitgooi was
voor J.A. Venema. Dit vraagt om een
vervolg en deze zal in het najaar
gehouden worden.

Agenda
7 maart: Ophalen oud papier
13 maart: Vieren succes Kromme Akkers
15 maart: Voorbereiding bevrijdingsfeest
20 maart: Algemene Ledenvergadering
21 maart: Opening leugenbankjes Molen
9 april: Paasactiviteit
16 april: Vergadering dorpsvisie
Wist u dat:
- Harm Wegman altijd in de weg zit?
- Het binnenkort heel gezellig kan worden
rond de molen?
- De waarheid daar dan weer behoorlijk
geweld wordt aangedaan?
- Daar mogelijk ook mannen met hun
ballen gaan lopen spelen?
- Kinderen regelmatig door de
hondenpoep lopen en dit heel eenvoudig
op te lossen is:
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